OR. 0002.8.2018

Protokół nr XLII/2018
z obrad XLII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 9.00.
W sesji udział wzięli:
1. Ryszard Bijak
2. Wiesław Ceglarek
3. Sławomir Gwizdek
4. Antoni Jórdeczka
5. Rudolf Kołeczko
6. Romuald Krzyżosiak
7. Zdzisław Maćkowiak
8. Paweł Matysiak
9. Ireneusz Młynek
10. Jakub Moryson
11. Agata Roszak
12. Antoni Sędłak
13. Mariusz Suchanecki
14. Krzysztof Synoracki
15. Leon Świtała
16. Andrzej Walus
17. Szymon Węcłaś
18. Zygmunt Wolny
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny:
Adam Bandura
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
XLII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich 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.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2017
rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji
w 2017 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 2014 – 2020”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XLI 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 XLI sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XLI sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Zygmunt Wolny – radny – w ostatnim okresie zaobserwował duże ilości odpadów
gromadzonych w punkcie segregacji odpadów w Sarnowie. Zapach odczuwają osoby
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poruszające się po ścieżce rowerowej oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Zapytał,
czy problem jest z odbiorem, czy jest to zaniedbanie.
Jakub Moryson – radny – mieszkańcy Słupi Kapitulnej wraz z sołtysem zwrócili się z prośbą,
aby Powiat Rawicki współfinansował położenie chodnika na odcinku od skrzyżowania
w kierunku do Niemarzyna. Gmina Rawicz w roku ubiegłym przekazała na ten cel materiał.
Poprosił, aby w przypadku pojawienia się wolnych środków przeznaczyć je na położenie.
Krzysztof Synoracki – radny – na ul. I. Buszy w Rawiczu naprzeciw Sądu ustawiony był znak
„zakaz postoju” od godz. 16.00 do godz. 6.00 z dopiskiem z wyjątkiem sobót
i niedziel. Chodzi o dowóz osób starszych, niepełnosprawnych na msze w niedziele, które
mają problem z poruszaniem się. Usunięcie tabliczki przysparza tym osobom problem, gdyż
nie ma parkingu.
Szymon Węcłaś – radny – w kwestii wniosków złożonych przez Powiat Rawicki na
przebudowę dróg w miejscowości Szymanowo oraz Golejewko – Pakosław zapytał, czy są
jakieś informacje na ten temat. Na odcinek drogi Pomocno – Zaorle została opracowana
dokumentacja zapytał, czy Urząd Marszałkowski ogłosił już nabór wniosków.
Paweł Szybaj – Wiceburmistrz Rawicza – powiedział, że punkt odbioru śmieci w Sarnowie jest
na bieżąco monitorowany i nic mu nie wiadomo, czy pojawiły się jakieś okresowe problemy.
Zdarzają się jednak tygodniowe przestoje. Zapewnił, że po zakończeniu obrad Rady Powiatu
skontaktuje się z punktem celem wyjaśnienia. Odpowiadając na interpelację dotyczącą
ul. I. Buszy powiedział, że dowie się dlaczego tej tabliczki nie ma, gdyż nie widzi przeszkód
aby można było przed sądem zatrzymać się w soboty i niedziele.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – kwestia podniesiona przez radnego Synorackiego
dotyczy służb wymiaru sprawiedliwości w ciągu tygodnia. Natomiast w weekendy sądy nie
pracują. Ideę parkingu dla osób starszych trzeba rozważyć, co zrobić aby korzystały z niego
osoby mające problem z poruszaniem się. Dodał, że Komisja Ruchu przeanalizuje temat.
Odpowiadając radnemu Jakubowi Morysonowi powiedział, że rozmawiał z Panią Sołtys o tej
sprawie. Nie jest to tylko problem budowy chodnika, chodzi także o odwodnienie pasa
drogowego. Odpowiadając radnemu Szymonowi Węcłasiowi w kwestii przebudowy dróg
powiedział, że nie ma ogłoszonej oficjalnej listy wyników konkursu na który składane były
wnioski. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Wojewódzkim wynika, że do końca miesiąca lista
może się ukazać. Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i odcinek drogi
Pomocno – Zaorle rozmawiał z Marszałkiem Województwa, który poinformował, że w PROW
na drogi pozostało ok. 17 mln zł. Jest to zbyt mała kwota aby ogłosić konkurs na całe
województwo wielkopolskie. Dokumentacja na ten odcinek nie jest jeszcze gotowa, jest w
trakcie realizacji i powinna być gotowa we wrześniu. Odcinek ok. 1 km pomiędzy Pomocnem a
Zaorlem wymaga karty oceny środowiskowej.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia innych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady - poprosił Pana Adama Sperzyńskiego - Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie stanowiące zał. nr 2 do
protokołu).
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
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Zygmunt Wolny – radny – jeżdżąc rowerem niejednokrotnie jest świadkiem, jak przeładowane
ciężarowe auta poruszają się po naszych drogach. Zaapelował do mieszkańców aby
szanować drogi i nie przeładowywać pojazdów.
Mariusz Suchanecki – radny – w kwestii szkód łowieckich powiedział, że sołtysi z Gminy
Rawicz nie są przygotowani do szacowania szkód. Zapytał, czy w najbliższym czasie na
terenie powiatu odbędą się szkolenia w tym temacie, gdyż nie wszyscy sołtysi znają się na
rolnictwie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że krótko przed wejściem w życie tej
ustawy sołtysi dowiedzieli się o swoim udziale w szacowaniu szkód. Stowarzyszenie Sołtysów
Wielkopolski jest przeciwne temu i przedstawili oficjalne stanowisko w tej sprawie Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego. Bywa tak, że gminy chcąc wybrnąć z tej sytuacji delegują
swoich pracowników do komisji szacującej szkody. Nie ma natomiast jeszcze orzecznictwa
sądowego w tej sprawie. Sołtysi podnoszą głos, że nie są przygotowani do szacowania.
Minister Środowiska zobowiązał Lasy Państwowe do przeprowadzenia cyklu szkoleń,
przewidziane są także dla przedstawicieli samorządów. Jedno już się odbyło.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że Lasy Państwowe dla Gminy Rawicz przygotowały 3
szkolenia. Odbywają się w ciągu dnia i z racji obowiązków zawodowych nie mógł w nim
uczestniczyć. Ponadto Nadleśnictwo Piaski organizuje szkolenie w Piaskach.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia innych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 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 Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego –
o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że dochody na koniec 2017 roku wyniosły
55.297.657,45 zł (plan zakładał 52.967.402,35 zł), wydatki 55.362.287,06 zł (plan
51.399.182,35 zł), przychody 3.664.676,04 zł (plan 0 zł), rozchody 1.734.220 zł (plan
1.568.220 zł). Zarówno dochody jak i wydatki zostały wykonane w kwocie większej niż
planowano. W trakcie roku dochody wzrosły o kwotę 2.949.364,91 zł, nastąpiła wcześniejsza
spłata kredytu w wysokości 200.000 zł a WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 34.000 zł.
W latach 2015 – 2018 wydatki na inwestycje w poszczególnych latach przedstawiały się
następująco:
- 2015 – 2.482.800,98 zł
- 2016 – 3.647.855,33 zł
- 2017 – 5.702.305,98 zł
- 2018 – 8.807.876,78 zł (plan na dzień 30 kwietnia br., w tym rezerwa na inwestycje
416.619,38 zł).
Łącznie wydatki inwestycyjne w ciągu tych lat stanowią kwotę 20.640.839,07 zł. W trakcie roku
udało się pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmin, PFRON, WFOŚiGW łącznie
w wysokości 1.689.192,77 zł. Ze środków WRPO na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł
w Rawiczu” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5.611.768,26 zł. Wielkopolski Urząd
Marszałkowski pozytywnie ocenił wniosek powiatu rawickiego na „Przebudowę boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu”. Ministerstwo Sportu i Turystyki
zapewniło dofinansowanie rzędu 584.700 zł. Patrząc na przekrój zadań inwestycyjnych na

4

Szpital Powiatowy wydano 209.327,89 zł, na oświatę – 2.874.846,76 zł (największą pozycję
stanowi budowa Warsztatów w stanie surowym oraz przygotowanie do budowy boiska
sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych. Pochłonęło to prawie 2,5 mln zł), drogi –
2.204.173,90 zł, pomoc i politykę społeczną – 65.466,25 zł, pozostałe – 248.491,18 zł. Jeżeli
chodzi o oświatę to wydatki wyniosły 19.857.107,43 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych
127.858,81 zł, remonty bieżące i konserwacje 279.385,38 zł, inwestycje 2.974.846,76 zł.
Przypomniał wybrane inwestycje, remonty i wydarzenia realizowane w roku 2017 m.in.
pierwszy etap budowy drogi do Łaszczyna. Oszczędności rzędu 1 mln zł pozwoliły na
realizację innej inwestycji - ścieżki rowerowej łączącej Rondo Sarnowskie ze Sarnową.
Położono brakujący fragment chodnika w m. Sowy w partnerstwie z Gminą Pakosław. Obok
budowy Warsztatów w stanie surowym przy Zespole Szkół Zawodowych przygotowano teren
pod budowę w 2018 roku boiska. Po niekorzystnych zdarzeniach pogodowych przy pomocy
Wojewody Wielkopolskiego udało się wymienić dach na budynku Gniazdo w Domu Pomocy
Społecznej w Pakówce. Dom Pomocy Społecznej w Osieku poczynił inwestycje związane ze
zwiększeniem liczby miejsc. Skutki tej inwestycji będą odczuwalne dopiero w tym roku. Dzięki
współpracy z Gminą Jutrosin estetyczny wygląd zyskał rynek w m. Dubin. Również w Gminie
Jutrosin przy drodze powiatowej w m. Sielec Stary położono chodnik. W roku ubiegłym w
Szpitalu Powiatowym podpisano umowę na największy projekt inwestycyjny. Natomiast we
współpracy z Gminą Rawicz i Gminą Bojanowo zakupiono aparat USG. W roku ubiegłym
Powiatowy Zarząd Dróg zakupił nowy samochód a przed budynkiem Starostwa urządzono
parking dla rowerów.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Barbarę Nogę –
Skarbnika Powiatu o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody Powiatu za 2017 rok zostały
wykonane w 98,89 % planu, natomiast wydatki w 96,63 % założonego planu.
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat
otrzymał 2.155.078,82 zł m.in. na inwestycje drogowe, zakupy sprzętu dla szpitala, kursy
zawodowe uczniów, na zwrot kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej czy w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz kosztów pobytu
mieszkańca w warsztatach terapii zajęciowej. Wpłynęła też kolejna rata sprzedaży budynku
byłego internatu w Bojanowie.
W 2017 roku Powiat otrzymał dotacje na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczenia, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, na dofinansowanie
zakupu nowości wydawniczych.
Otrzymano również środki na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sfinansował
realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie Powiatu Rawickiego w 2017 roku, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekazał środki za złomowanie samochodów przejętych przez powiat
i wycofanych z eksploatacji.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane
z wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 59,44 % wydatków ogółem, wydatki na realizację
zadań statutowych – 23,20 %, a wydatki majątkowe tylko 10,30 %.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 948.347,88 zł. Związane były one m.in. z utrzymaniem czystości dróg
powiatowych, prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot
kosztów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu rawickiego w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinach zastępczych, zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii
zajęciowej. Powiat również udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych na
zadania z zakresu turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, funkcjonowania
warsztatów terapii zajęciowej w łącznej kwocie 585.699,88 zł .
Na koniec 2017 roku 6 jednostek organizacyjnych powiatu wykazało należności wymagalne
m.in. czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
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naliczone rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
Powiat na koniec roku nie miał zobowiązań wymagalnych.
W 2017 roku spłacono raty pięciu kredytów i na koniec roku zadłużenie powiatu umniejszyło
się do kwoty 7.427.640 zł i stanowiło 13,43 % wykonanych dochodów. Dla porównania na
koniec 2016 roku wynosiło 17,49 % wykonanych dochodów.
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 13 jednostek organizacyjnych powiatu i w
porównaniu do 2016 roku zwiększyło swą wartość o 9.587.850,70 zł, głównie z tytułu
przeprowadzonych inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych np.
samochodu, czy zakupu wyposażenia. Część środków trwałych i wyposażenia została
zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2017 roku objął 2 udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych
w Gostyniu na kwotę 20.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska
sportowego w Bojanowie oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej
w Gołaszynie. W 2017 roku powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 284.042,59 zł, m.in.
z tytułu raty za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie, czynszów, złomowania
pojazdów, odsetek redyskonta.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu powiatu, z łącznego
bilansu jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat,
które zostały sporządzone na podstawie sprawozdań piętnastu jednostek organizacyjnych
powiatu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2017 rok.
Uchwała Nr SO-0954/48/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. W pierwszej
kolejności Pana Szymona Węcłasia – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Pawła
Matysiaka - Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Paweł Matysiak – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Jakuba
Morysona – Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawił
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
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Paweł Matysiak – radny – przedstawił stanowisko Klubu radnych PSL i PiS (załącznik nr 8 do
protokołu).
Jakub Moryson – radny – w imieniu radnych Klubu PO RP powiedział, że Klub po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, jak i opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej jest za udzieleniem pozytywnej opinii Zarządowi Powiatu za sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2017 rok.
Zygmunt Wolny – radny – w dniu dzisiejszym udzielamy absolutorium Zarządowi Powiatu
V kadencji za swój budżet. Przypomniał, że dochody z PIT w 2007 roku były na poziomie 7-8
mln zł a obecnie zdarzało się, że były niedoszacowane a innym razem przekraczane.
Wynagrodzenie minimalne wówczas było na poziomie 1.000 zł a obecnie 2.100 zł. Nasze
dochody zwiększyły się, ale w jednostkach podległych powiatowi wielu pracowników osiąga
wynagrodzenie minimalne plus. Dochody nasze pozornie wzrosły ale jak sądzi wartość tych
dochodów jest mniejsza, niż w latach 2007 – 2008. Ogromną pozycję w budżecie stanowią
subwencje, które coraz bardziej są znaczone i Zarząd niewiele ma do powiedzenia. Zarząd
może już spojrzeć wstecz i ocenić, czy swoje założenia z początku kadencji zrealizował
dobrze. W oświacie pozostawia wiele inwestycji do realizacji w kolejnej kadencji, podobnie
w Szpitalu. Każda kadencja ma swoje wyzwania a największym wyzwaniem dla samorządów
są środki unijne. W kwestii dróg dodał, że aby utrzymać odpowiedni ich stan należałoby co
roku 8 km wyremontować. W poprzednich kadencjach kilka obiektów mostowych
wyremontowano a w powiecie jest ich ponad 30. Kilka z nich wymaga gruntownego remontu.
Nawiązał ponadto do współpracy w Radzie Powiatu. Obecna kadencja była szczególna,
pożegnaliśmy 2 radnych. Standardy pracy Rady Powiatu Rawickiego są dalekie od
standardów warszawskich, co cieszy. Życzyłby aby Sejmik Województwa Wielkopolskiego po
kolejnych wyborach pokłonił się nad zrównoważonym rozwojem województwa wielkopolskiego.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że Klub radnych Porozumienia Samorządowego
będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Budżet wykonany został
prawidłowo. Jednak nie wszystkie decyzje Zarządu budziły nasz aplauz, jednak jego zdaniem
decyzja o powołaniu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych jest wątpliwą. Komisja Spraw
Społecznych i Rolnictwa odbyła wyjazdowe posiedzenie. Z informacji uzyskanych od
pracowników wynika, że nie są zadowoleni i niektórzy rezygnują z pracy.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował dodał, że jest coraz większy problem
ze specjalistami zatrudnionymi w samorządach. Oferty przedsiębiorców dla osób
posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe są intratniejsze. Następnie poprosił Panią
Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu - odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym zapytał, czy są pytania lub
uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XLII/328/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2017 rok
było 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zarządowi

Powiatu
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że Panowie radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Szymona Węcłasia –
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Rawickiego, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-0955/7/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2017 r., stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wobec powyższego odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XLII/329/18
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok
było 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Pani Barbarze Nodze – Skarbnikowi
Powiatu za pracę i współpracę włożoną w realizację budżetu. Podziękował także Wysokiej
Radzie za pracę i dodał, że Zarząd obecnej kadencji po raz ostatni w tym składzie uzyskał
absolutorium. Rada Powiatu VI kadencji będzie pracowała w zmniejszonym, bo 17-osobowym
składzie. Zgodził się z wypowiedzią radnego Zygmunta Wolnego, że taki stan rzeczy wynika
nie tyle z inflacji, co z reali gospodarczych. Kolejne słowa skierował do radnego Krzysztofa
Synorackiego, który nie do końca jest przekonany do zasadności powołania PCUW. Jednym
z czynników decyzji powołującej PCUW było poszukiwanie racjonalizacji pewnych wydatków.
Ten ruch nie wynikał tylko i wyłącznie z ekonomii, ale problemów organizacyjnych w oświacie,
m.in. aby księgowość i kadry mieściły się w jednym miejscu. Dzięki temu udało się
podwyższyć minimalne płace pracownikom. Zarząd ma świadomość, że działania dzisiaj
podejmowane będą rodzić skutki na przyszłość. Zarząd przyszłej kadencji stanie przed
wyzwaniem aby rozpoczęte zadania doprowadzić do skutecznego zakończenia. W kwestii
przyszłego projektu wspólnej polityki w zakresie Unii Europejskiej, perspektywa WRPO roku
2021 i lata kolejne nie będzie tak dobra, jak obecna. Obecnie WRPO skupiony jest na
aglomeracjach. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie dotyczące strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego. Będzie cykl konsultacji terenowych a Marszałek Województwa
już zachęcał do dyskusji, co w roku 2020 i po 2021 roku. Spotkanie konsultacyjne odbędzie
się w Lesznie, do którego zachęca. Na zakończenie raz jeszcze podziękował Wysokiej Radzie
za jednogłośne udzielenie absolutorium.
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Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych,
Pana Władysława Boryczki. Następnie prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził
przerwę od godz. 11.00 do 11.20.
Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 79% ustawowego składu
Rady. Nieobecni byli: Bandura Adam, Romuald Krzyżosiak, Jakub Moryson, Walus
Andrzej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody zwiększono o 86.690,71 zł,
w tym wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 20.000 zł, odpłatność
mieszkańców w dps o 29.019 zł, opłatę eksploatacyjną z tytułu wydobycia ropy i gazu o 10.754
zł, sprzedaż drewna 3.895 zł. Przeniesiono kwotę 179.600 zł w ramach odpłatności za pobyt
dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej między paragrafami.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 153.250,00 zł,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - umniejszono zadanie pn. „Zakup kamer wraz
z oprogramowaniem do transmisji obrad sesji" o 44,41 zł oraz pn. „Zakup systemu
obsługującego posiedzenia Rady Powiatu" o 768,88 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PCUW w Rawiczu - zwiększa o 15.569 zł oraz przenosi 4.545 zł m.in. na umowy zlecenia
na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup laptopa, usługi związane
z wynajmem drukarek,
2. ZSPT w Bojanowie - przenosi 84.866 zł w ramach wynagrodzeń i pochodnych między
rozdziałami, zwiększa 1.100 zł na przeprowadzenie audytu RODO,
3. I LO w Rawiczu - przenosi 1.000 zł w ramach dokształcania nauczycieli na podróże
służbowe, zwiększa 4.679 zł m.in. na usługi w zakresie RODO, usługi prawnicze oraz
umowę zlecenia,
4. PZD w Rawiczu - przenosi 283 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska, zwiększa
o 44.286 zł m.in. na zakup głowicy do kosiarki (27.000 zł), na obsługę prawną w zakresie
ochrony danych osobowych oraz na ewidencję dróg powiatowych,
5. DPS Pakówka - zwiększa o 5.400 zł oraz przenosi 20.000 zł na zakup m.in. materiałów
remontowych, drobnego wyposażenia,
6. PCPR w Rawiczu - przenosi 39.000 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych,
7. ZSS w Rawiczu - przenosi 1.400 zł oraz zwiększa o 1.100 zł na wymianę drzwi,
8. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 1.100 zł na przeprowadzenie audytu RODO,
9. DPS Osiek - zwiększa o 29.019 zł na zużycie gazu i energii,
10. POW w Łaszczynie - zwiększa o 4.420 zł m.in. na audyt i świadczenia na rzecz
administratora danych osobowych w ramach RODO,
11. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 18.933 zł na nagrody dla pracowników, 4.540
zł na nagrody w konkursach, zwiększa o 11.727 zł na bieżące zakupy materiałów
biurowych oraz 6.380 zł na dotacje za dzieci w rodzinach zastępczych.
Zwiększono rezerwę na realizację zadań oświatowych o 153.250 zł, zmniejszono rezerwę na
realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 10.780 zł oraz rezerwę ogólną o 26.496 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.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLII/330/18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2017 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
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 Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że w okresie
ostatnich 3 lat liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 1000 osób, w skali powiatu jest to
spadek o 42,8%. Stopa bezrobocia od grudnia 2014 r. do grudnia 2017 r. obniżyła się o 4,3
punktu procentowego. Jest to konsekwencją utrzymującej się koniunktury gospodarczej
w ostatnich 4 latach. Nie bez znaczenia są migracje zarobkowe szczególnie ludzi młodych
w celu poszukiwania zatrudnienia na otwartym europejskim rynku pracy. Dochodzą do tego
problemy demograficzne – spadek ilości osób młodych, wchodzących na rynek pracy.
W wyniku tego zmniejsza się popyt na pracę, co w konsekwencji ogranicza możliwości
realizacji ofert pracy zgłaszanych przez lokalnych pracodawców. Niedobór kandydatów do
pracy częściowo ograniczany był i jest przez cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy,
których lokalni pracodawcy zatrudniali na podstawie oświadczeń rejestrowanych w PUP lub
zezwoleń na pracę wydawanych przez Wojewodę. Na dominującą grupę bezrobotnych osób
do 30 r.ż. skierowano największą pulę środków. Dla realizacji tego wsparcia korzystano nie
tylko ze środków przyznanych na podstawie algorytmu przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej ale także projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach WRPO skierowanych do pozostałych bezrobotnych.
PUP aplikował o środki z rezerwy ministra pozyskując je na realizację 3 projektów dla osób
zamieszkałych na wsi, bezrobotnych rodziców oraz aktywizację bezrobotnych w ramach
likwidacji skutków nawałnic. Osoby niepełnosprawne były dodatkowo aktywizowane ze
środków PFRON będących w dyspozycji powiatu. Poza działaniami aktywizującymi PUP
realizował działania pasywne wypłacając zasiłki dla bezrobotnych na kwotę ponad 2,8 mln zł.
Lokalnym pracodawcom na tworzenie stanowisk pracy dla 23 skierowanych bezrobotnych
przekazano kwotę 331.600 zł. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLII/331/18
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2017 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
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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 Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – co roku Zarząd
Powiatu do 31 maja winien przedstawić sprawozdanie z realizacji zadań związanych
z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferach: - rozwoju
przedsiębiorczości, - porządku i bezpieczeństwa publicznego, - kultury i sztuki, - turystyki
i krajoznawstwa, - kultury fizycznej, - ochrony i promocji zdrowia, - edukacji, - wspierania
rodzin i systemu pieczy zastępczej, - pomocy społecznej. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formach finansowych i niefinansowych. W ramach form
finansowych odbyło się 5 konkursów, złożono 42 oferty. W sprawozdaniu opisano sposób
tworzenia programu na 2018 rok. W 2017 roku działalność zakończyła Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego a w kwietniu 2018 r. działalność wznowiła nowo powołana
Rada Działalności Pożytku Publicznego. 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLII/332/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
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 – do uchwały podjętej
przez Radę Powiatu Rawickiego w styczniu 2018 r. dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa
po rozpoznaniu wniosła uwagi. Rada Powiatu Rawickiego nie ujęła w uchwale możliwości
dofinansowania i udzielenia dotacji dla placówek niepublicznych, które prowadzą inne formy
działalności – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wychowanków lub uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Do tej pory w powiecie rawickim nie zarejestrowano
takich placówek ale zgodnie z sugestią RIO Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju proponuje
zmianę do uchwały. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował po czym zapytał, czy są pytania lub
uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLII/333/18
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w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
właściciel apteki „Cef@rm 36,6” poinformował Starostwo o zawieszeniu działalności od 1 lipca
do 31 grudnia 2018 r. spowodowanej remontem. Wobec powyższego od miesiąca lipca apteka
zostanie wyłączona z dyżurowania. Harmonogram dyżurów został pozytywnie zaopiniowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Burmistrza Bojanowa, Burmistrza Miejskiej Górki,
Wójta Gminy Pakosław oraz Burmistrza Gminy Rawicz w części określonej w Załączniku nr
1 do uchwały. Natomiast projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Burmistrza
Gminy Rawicz w części określonej w Załączniku nr 2 do uchwały, który wskazał, że w Rawiczu
powinna być czynna choć jedna apteka pełniąca dyżur przez całą dobę. Prezydium
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wyraziło pozytywną opinię.
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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLII/334/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.
było 14 radnych, 1 był przeciwny
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje udzielono w pkt 4.
14. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Krzysztof Synoracki – radny – „Życie Rawicz” oraz Pan Starosta na facebooku
poinformowali, że wykonawca ścieżki rowerowej z Sarnowy do Miejskiej Górki wszedł na teren
budowy. Zapytał, jak ta kwestia wygląda na dzień dzisiejszy.
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Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że pragnie złożyć wniosek do Komisji Organizacji
Ruchu dotyczący ul. Śląskiej w Masłowie, gdzie w związku ze zmianą organizacji ruchu doszło
do kilku kolizji. Pan Jacek Gwizdek – Wicestarosta podjął już działania. Zapytał, czy nie da się
przywrócić pierwotnego stanu aby ul. Śląska w całym ciągu stała się ulicą główną.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiadając radnemu Krzysztofowi Synorackiemu
w kwestii wykonawcy ścieżki rowerowej ze Sarnowy do Miejskiej Górki powiedział, że
otrzymaliśmy pismo od generalnego wykonawcy firmy Skanska informujące, że od 14 maja
powinny rozpocząć się prace. W piśmie tym poinformowano ponadto, że od 14 maja zostanie
wprowadzona zmiana organizacji ruchu wynikająca z ewentualnej budowy. Z informacji, jakie
posiada to nadal brakuje zatwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury pewnych odstępstw
wynikających z parametrów budowy dróg. Jako Przewodniczący Komisji Organizacji Ruchu
powiedział, że każda zmiana wywołuje zamieszanie a komisja rozważała opcję
zaproponowaną przez radnego Suchaneckiego. Komisja, jako organ kolegialny podjęła taką
a nie inną decyzję mając świadomość, że proponowane rozwiązanie nie do końca jest
doskonałe a w ocenie niektórych osób kuriozalne.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – powiedział, że kierowcy są przyzwyczajeni do pewnych
zasad ruchu drogowego na tej ulicy. Wątek zmiany organizacji ruchu był rozpatrywany
w trakcie dwóch posiedzeń komisji. Pierwotny projekt organizacji ruchu projektowała firma
Astaldi. W ostatnich tygodniach w tym miejscu doszło do kilku zdarzeń drogowych. W ocenie
członków komisji jakiekolwiek zmiany bądź przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu może
powodować większe zamieszanie niż obecnie. Wobec powyższego komisja przychyliła się do
sugestii aby do oznakowania pionowego dołożyć oznakowanie poziome – pasy wibracyjne,
oprócz znaku STOP namalowano linię bezwzględnego zatrzymania się. Znaki te dla pojazdów
jadących ul. Śląską na wprost w kierunku torów kolejowych wymuszają bezwzględne
zatrzymanie się. Wyraził nadzieję, że w miejscu tym nie będzie więcej takich zdarzeń a jeśli się
pojawią trzeba będzie się zastanowić, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie będzie lepsze od
obecnego.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował Panu Ryszardowi Bijakowi za
przygotowanie Targów Rolniczych w Gołaszynie a Pani Łucji Derze – Dyrektorowi I LO za
udostępnienie auli na dzisiejszą sesję. Poinformował ponadto, że kolejna sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się dnia 21 czerwca br.

15. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XLII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 12.05.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-)Zofia Rogala
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