OR. 0002.9.2017

Protokół nr XXX/2017
z obrad XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 29 czerwca 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
Krzyżosiak Romuald
Maćkowiak Zdzisław
Matysiak Paweł
Młynek Ireneusz
Moryson Jakub
Suchanecki Mariusz
Synoracki Krzysztof
Świtała Leon
Walus Andrzej
Węcłaś Szymon
Wolny Zygmunt

Nieobecni:
1. Niemczynowski Józef
2. Sędłak Antoni
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 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
XXX sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co
stanowi 79% 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.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 12 września 2016 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Rawicki.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXIX 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 XXIX sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXIX sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Leon Świtała – radny – powiedział, że mimo obietnic WZMiUW Oddział Rejonowy w Lesznie
nie wykosił rzeki Dąbroczni, która jest zarośnięta.
Mariusz Suchanecki – radny – mieszkańcy Osiedla Westerplatte w Rawiczu proszą
o unormowanie ruchu na Plantach. Starsi mieszkańcy obawiając się o własne bezpieczeństwo
proszą o ich oznakowanie. Regulamin jasno określa zakaz poruszania się wszelkimi
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pojazdami. Sprawdzał, że na całej długości Plant tylko obok Domu Kultury jest znak
informujący, że jest to ciąg pieszy. Stąd prośba aby odpowiednio oznaczyć główne wjazdy na
Planty. Pismo w tej sprawie przekaże Panu Grzegorzowi Kubikowi – Burmistrzowi Rawicza
oraz Staroście Rawickiemu. Na sesji w lutym składał interpelację odnośnie sekundników, Pan
Starosta mówił wówczas, że zastanowi się nad tym tematem. Minister Infrastruktury i
Budownictwa oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali rozporządzenie
legalizujące montaż sekundników na skrzyżowaniach. Rozporządzenie wejdzie w życie od
1 lipca 2017r. Zapytał Pana Starostę o stanowisko w tej kwestii. Poprosił o rozpatrzenie jego
wniosku.
Krzysztof Synoracki – radny – zapytał, jak wygląda nabór do szkół,
Jakub Moryson – radny – w kwestii ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek powiedział, że do
końca kwietnia br. firma projektowa miała wnieść stosowne poprawki aby ścieżkę wyetapować.
Powiatowy Zarząd Dróg na bieżąco wykonuje już pewne inwestycje na drogach typu naprawa
dróg, chodników. Czekamy na rozstrzygnięcie odwoławcze, czy otrzymamy dofinansowanie.
Rozumie, że żadne remonty na tym odcinku nie będą wykonywane. Mieszkańcy pytają, czy
będą łatane dziury w drodze, czy powstanie jakiś nowy odcinek chodnika. Zapytał, czy
Starostwo oczekuje na rozstrzygnięcie odwoławcze w Poznaniu, czy mamy w budżecie
zabezpieczone środki na ten cel, jeżeli się okaże, że odwołanie było skuteczne. Jest to duża
inwestycja a Starostwo realizuje już inną dużą w Zespole Szkół Zawodowych. Natomiast, jeżeli
się nie uda otrzymać dofinansowania to, czy Powiatowy Zarząd Dróg będzie miał w tym roku
środki finansowe na bieżące naprawy, bądź fragmenty chodników.
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 3 do protokołu).
Powiedział ponadto, że odbyły się 2 przetargi, jeden na „Budowę budynku szkolnego Zespołu
Szkół Zawodowych w Rawiczu – część warsztatowa w stanie surowym wraz z budową
ogrodzenia terenu”. Na to zadanie przeznaczyliśmy 2.451.809,81 zł brutto. Wpłynęły 2 oferty,
korzystniejszą złożyła firma GEO-BUD Jacka Szafrańskiego z Karolinek. Drugi przetarg
dotyczył „II etapu budowy instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej
w budynkach A i C szkoły należących do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Gen. J. Hallera
w Rawiczu”. Na to zadanie przeznaczyliśmy 176.887,53 zł brutto. Wpłynęły 4 oferty,
najkorzystniejszą złożyła firma TECHNOLOGY AND SECURITY Zbigniewa Rowińskiego
z Robakowa. Planowany termin realizacji 30 sierpnia 2017 r.
W trakcie wystąpienia Starosty Rawickiego na salę narad weszli radni, Panowie Adam
Bandura i Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90%
ustawowego składu Rady.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Wiesław Ceglarek – radny – Zarząd zapoznał się z funkcjonowaniem kuchni w Domu Pomocy
Społecznej w Pakówce, poprosił o odniesienie się do tego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – Pani Dyrektor zgłaszała potrzebę remontu kuchni,
w której zamontowane są urządzenia na prąd. Pojawił się pomysł rozważenia przejścia na
zasilanie kuchni gazem. Zmiana zasilania wiąże się z przebudową wentylacji, co rodzi
określone koszty. Ponieważ do Domu Pomocy Społecznej w Osieku wyżywienie dostarczane
jest przez catering, Zarząd rozważał zastosowanie tego rozwiązania w Pakówce. Pani
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Dyrektor przedstawiła kalkulację z której wynikało, że w tym przypadku catering jest
niekorzystny finansowo. Odnośnie sposobu zasilania i remontu kuchni decyzja jeszcze nie
zapadła. Racjonalne byłoby pozostawienie elektrycznych patelni pod warunkiem, że przy
okazji przebudowy dachu zamontowano by panele fotowoltaiczne.
Jakub Moryson – radny – w kwestii ustalenia zawodu, w którym kształci Technikum im.
Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo –
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, zapytał o jaki zawód chodzi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w ofercie pojawiły się nowe kierunki, które wymagają
uzgodnienia Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Mowa tu o techniku weterynarii,
techniku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, techniku spedytorze.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – uzupełniając informację Pana Starosty w kwestii
ścieżki rowerowej do Sarnowy powiedział, że równolegle trwają prace i rozmowy z GDDKiA
odnośnie ścieżki rowerowej od Ronda im. Jerzego Zelka do Miejskiej Górki. Rozważane są
dwie opcje przebiegu, na chwilę obecną nie wiadomo, która zostanie wybrana.
Mariusz Suchanecki – Starosta Rawicki – Pan Starosta wspominał, że w Polsce budujemy
ścieżki rowerowe asfaltowe. Zapytał, czy drugi etap drogi łaszczyńskiej będzie z kostki
a pozostałe asfaltowe
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – GDDKiA preferuje asfalt.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w projekcie ścieżki Rawicz - Osiek przewidziano
w miejscowości kostkę, poza miejscowością asfalt. W przypadku prowadzenia remontów, czy
przebudowy w danej miejscowości, kostkę łatwiej zdemontować i ponownie ułożyć.
Romuald Krzyżosiak – radny – poprosił o rozwinięcie tematu powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nowym Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych
w Rawiczu został Pan Piotr Mosiek, dotychczasowy Dyrektor Gimnazjum w Sierakowie. Pan
Piotr Mosiek swoje obowiązki będzie pełnił do 31 sierpnia br. Aby nowy dyrektor mógł wejść w
swoje obowiązki w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie moje i Wicestarosty z udziałem
obu dyrektorów.
Zygmunt Wolny – radny – czy, jako jednostki odnotowujemy ilość energii pozyskanej ze
słońca, czy innych źródeł odnawialnych. Unia Europejska ocenia kraj pod kątem energii
odnawialnej. Od kilku lat korzystam z tej energii i nikt mnie nie pyta, ile energii pozyskuję.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – żaden nasz wydział nie prowadzi takiej statystyki,
gdyż nie ma takiego obowiązku. Nie zagłębiał się nigdy w ten temat i nie jest mu wiadomym,
na czym Polska opiera swoje dane statystyczne odnośnie produkcji energii odnawialnej.
Zainteresuje się tematem, na jakiej podstawie pozyskiwane są dane procentowe o produkcji
energii z odnawialnych źródeł.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru
wniosków o dofinansowanie.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wprowadzona
zmiana dotyczy przesunięcia środków między zadaniami. Z zadania - dofinansowania
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przesuwa
się kwotę 20.380 zł na zadanie - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – 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 XXX/238/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 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 Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Strategia Rozwoju Powiatu obowiązuje od 2016 r. do 2025 r. Sprawozdanie z realizacji
Strategii obejmuje zadania realizowane w roku 2016 przez poszczególne jednostki
organizacyjne, poszczególne Wydziały oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Rawiczu. W poszczególnych kartach opisano zadania zrealizowane
w roku ubiegłym jak i zadania nie zrealizowane. Poszczególni kierownicy jednostek
organizacyjnych podali przyczynę niezrealizowania zadania wskazując rok, w którym
ewentualnie zadanie zostanie zrealizowane.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia pytań poprosił o odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania a wobec ich
nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/239/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2025” za rok 2016
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 12 września 2016 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Rawicki.
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 – Zarząd Powiatu
Rawickiego do Regulaminu wynagradzania nauczycieli proponuje zmiany dotyczące wzrostu
widełek przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów. Obecnie
obowiązujące stawki dodatku funkcyjnego wynoszą od 912 zł do 1850 zł dla dyrektorów.
Zarząd Powiatu proponuje od 34% do 100% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego tj. od
912 zł do 2.681 zł. Dla wicedyrektorów dodatek wynosił od 375 zł do 912 zł, obecnie proponuje
się od 14% do 38% tj. od 375 zł do 1.018 zł. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/240/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 września 2016
roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

9. 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
w planie na 2017 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 410.807 zł, w tym bieżące o 332.431 zł oraz majątkowe o 78.376 zł,
- wydatki ogółem o 410.807 zł, w tym bieżące o 340.807 zł oraz majątkowe o 70.000 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 10/711/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 r.:
- w załączniku Nr 1 w poz. 14.4 wprowadzono kwotę – 34.000 zł pochodzącą z umorzenia
20 % kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu,
- w załączniku Nr 2 umniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł
w Rawiczu" (poz.1.1.2.1) do kwoty 7.485.456,28 zł.
Zgodnie z pismem nr WA-0901/22/2/2017 z dnia 25 maja 2017 r. RIO w Poznaniu
w załączniku Nr 2 umniejszono łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu 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
e-usług" (poz. 1.1.2.4) do kwoty 368.521,31 zł. 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/241/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2017 – 2022
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
10. 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:
Wprowadzono pomoc finansową od Gminy Pakosław w kwocie 70.000 zł na „Przebudowę
chodnika w miejscowości Sowy przy drodze powiatowej nr 5491P”.
Starostwo Powiatowe w Rawiczu wprowadziło „dofinansowanie zakupu oznakowanego
samochodu osobowego - segment C" w kwocie 17.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji
w Rawiczu realizowanego poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
W wydatkach bieżących:
1) PZD w Rawiczu - zwiększa o 30.000 zł na zakup kostki betonowej celu wymiany
zniszczonego chodnika w Starym Sielcu;
2) DPS Osiek – otrzymał darowiznę i zwiększa o 800 zł na cele sportowe;
3) ZSS w Rawiczu – umniejszono wydatki o 12.924 zł z tyt. odprawy nauczyciela
(przeniesiono do rezerwy oświatowej);
4) Starostwo Powiatowe przenosi 79 zł w ramach zadań ochrony środowiska na wykonanie
zdjęć lotniczych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego;
5) I LO w Rawiczu przenosi 800 zł na koszty decyzji Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu, zwiększa 6.645 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do
sali sportowej, 13.528 zł na naprawę koszy na sali sportowej oraz wentylacji grawitacyjnej
w budynku mieszkalnym, 10.162 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela.
Zwiększono rezerwę na zadania oświaty o 11.864 zł. Zmniejszono rezerwę ogólną o 43.394 zł
oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 87.500 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/242/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w kwestii Dąbroczni powiedział, że inż. Edward Bąk
w roku ubiegłym na sesji składając sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Lesznie deklarował, że w tym roku
w pierwszej Dąbrocznia zostanie wykoszona. Zgadza się, że stan koryta nie jest najlepszy,
wobec powyższego zwróci się do Dyrektora Franciszka Halca z prośbą o zajęcie się tematem.
W kwestii regulacji ruchu na Plantach powiedział, że z uwagi, iż Planty nie są drogą, Komisja
Organizacji Ruchu nie wypowiada się w tej sprawie. Na Plantach obowiązuje Regulamin, który
jest wytyczną do regulacji ruchu. Po wpłynięciu pisma ustosunkuje się do niego.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – poprosił radnego, Mariusza Suchaneckiego o złożenie
pisma, gdyż sprawa ta wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Do tej pory
Konserwator nie zezwalał na wprowadzenie dodatkowego oznakowania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w tej sprawie policja może podjąć stosowne
czynności egzekwując obowiązujące prawo. Odpowiadając na interpelację radnego, Jakuba
Morysona powiedział, że projekt ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek jest gotowy. Na dzień
dzisiejszy Powiat Rawicki dofinansowania nie otrzymał. Pierwotny koszt projektu wynosił
330.000 zł, po nałożeniu na Biuro Projektowe kary finansowej w wysokości 80.000 zł zamknął
się kwotą 250.000 zł. Ponadto udało się wynegocjować z projektantem podział zadania na
odcinki. Pozwoli to na większą elastyczność i realizację etapami. Należy poczekać na nowe
warunki do schetynówek, gdyż są zapowiadane zmiany. Temat pozostaje otwarty i możemy
myśleć o przygotowaniu się do jesiennego naboru. Znając kryteria będziemy mogli
zdecydować, który z odcinków będzie w pierwszej kolejności robiony. Jest pewna nadzieja,
gdyż Marszałek Województwa wielokrotnie podkreślał, że jest tzw. rezerwa inwestycyjna.
Samorząd Województwa jeżeli sprawnie wydatkuje środki z WRPO, otrzymuje dodatkowy
bonus stanowiący określoną kwotę procentową wydatkowanych ogółem środków. Następnie
poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju –
o przedstawienie kwestii naboru do szkół.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w systemie
rekrutacyjnym na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest 469 absolwentów gimnazjów.
Świadectwa z Powiatu Rawickiego odebrało 593 absolwentów, 7 jest poprawkowiczów.
W naszym systemie edukacyjnym zarejestrowanych jest ok. 77%, z czego w:
 I Liceum Ogólnokształcącym 179. W klasie matematycznej 41, biologicznej 33,
humanistycznej 17, ogólnej 26, dziennikarsko-prawna 22, językowa 3, oddział kadecki 37.
 Zespole Szkół Zawodowych 250. W technikach 171: ekonomista 23, budownictwa 35,
elektryk 9, logistyk 31, mechanik 13, handlowiec 6, teleinformatyk 33, żywienia
i gospodarstwa domowego 21, branżowa szkoła I stopnia 79: klasa wielozawodowa z j.
angielskim 66, klasa wielozawodowa z j. niemieckim 13.
 Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie 40 absolwentów. Do szkoły branżowej I stopnia 26, technik rolnik z
elementami hodowli koni 5, informatyk z elementami obsługi dronów 3, technik weterynarii
z elementami hodowla koni 6. Brak chętnych na kierunek technik spedytor i technik
automatyk. Był jeszcze zawód technika agrotroniki, który nie był w ofercie i na który nie
dokonywano naboru.
W dniu 4 lipca będzie przeprowadzona symulacja oddziałów, listy pobierane i publikowane
będą 12 lipca, z uwagi na decyzję Kuratora Oświaty. Do 21 lipca młodzież będzie potwierdzała
wolę podjęcia nauki w danej szkole dostarczając świadectwa.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że w I Liceum Ogólnokształcącym powstanie
ok. 5 oddziałów ale największe wyzwanie stanowi szkoła w Bojanowie. Chcielibyśmy, aby
udało się łączenie wspomnianych 2 zawodów rolniczych. Dużą rolę ma tu Pani Dyrektor, aby
przekonać część uczniów ze szkoły branżowej i stworzyć oddział technikalny i szkoły
branżowej. Jest to szkoła nad której przyszłością musimy się pochylić. Jeśli chodzi
o kształcenie zawodowe, to w stosunku do roku ubiegłego trend zwiększenia uczniów
w kierunku kształcenia zawodowego nie jest taki oczywisty i trwały. Dobrze, że rozpoczyna się
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inwestycja w Zespole Szkół Zawodowych, ponieważ dziś młodzież chce się uczyć
w nowoczesnych warunkach.
Kazimierz Chudy – Wójt Pakosławia – w dniu dzisiejszym odbędzie się sesja Rady Gminy
Pakosław, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wspólną inwestycję – Przebudowę
chodnika w Sowach. W poniedziałek odbędzie się narada samorządowców, na której
Burmistrz Jutrosina zaproponuje, aby projekt ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek rozszerzyć
o odcinek Osiek - Dubin. Gmina Pakosław w budżecie ma zarezerwowane środki na budowę
ścieżki. Dodał, że Burmistrz Jutrosina planuje zakup autobusu niskoemisyjnego, po to aby
projekt zdobył więcej punktów w odpowiednim rozdaniu.
Zdzisław Maćkowiak – radny – zwrócił się do Wójta Pakosławia i powiedział, że szkoła
zawodowa jest powiatowa ale uczy się w niej również młodzież z Pakosławia podobnie szpital,
który chcemy rozbudować jest powiatowy ale leczą się w nim mieszkańcy całego powiatu. Pan
Wójt wspomniał, że ścieżka jest powiatowa a ona jest podzielona na gminy i nie chciałby aby
gminy mówiły, że wyręczają powiat w budowie ścieżek rowerowych. „Zacznijmy mówić, że
powiat jest nasz, każdy z nas go tworzy i buduje i wzajemnie się wspomagamy. Jeśli taki
sygnał damy społeczeństwu, to mieszkańcy będą w inny sposób reagować. Chciałbym prosić
Pana Wójta aby w takiej formie rozmawiać rozwiązując wspólne problemy” – powiedział.
Kazimierz Chudy – Wójt Pakosławia – to są nasze wspólne zadania ale umówiliśmy się, że
będziemy posługiwać się terminologią „Ścieżka powiatowa Rawicz – Osiek” oraz „Ścieżka
gminna Pakosław – Sowy”. Nie odcinamy się od tych zadań ale postanowiliśmy, że
inwestorem ścieżki przy drodze powiatowej Pakosław – Sowy będzie Gmina Pakosław
a ścieżki Rawicz – Osiek będzie Powiat Rawicki. Dodał, że na naradzie samorządowców
będziemy rozmawiać o wsparciu finansowym Szpitala w Rawiczu.
Mariusz Suchanecki – radny – poprosił Pana Starostę o pisemną odpowiedź na interpelację
dotyczącą ewentualnego montażu sekundników na skrzyżowaniach.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
12. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Jakub Moryson – radny – w kwestii opiniowania malowania pasów ruchu drogowego
i parkingów zapytał, czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opiniuje wszystkie, także gminne,
chodzi o parking gminny obok drugiego budynku Starostwa.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – jeżeli parking jest gminny
a znajduje się przy pasie drogi powiatowej to tak.
Jakub Moryson – radny – zapytał, czy wyrażaliśmy zgodę lub opiniowaliśmy zgodę na
namalowanie na tym parkingu miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – na tym konkretnym parkingu
nie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
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13. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.20.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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