OR. 0002.11.2018
Protokół nr XLIV/2018
z XLIV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 20 września 2018 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1. Adam Bandura
2. Ryszard Bijak
3. Wiesław Ceglarek
4. Sławomir Gwizdek
5. Antoni Jórdeczka
6. Rudolf Kołeczko
7. Romuald Krzyżosiak
8. Zdzisław Maćkowiak
9. Paweł Matysiak
10. Ireneusz Młynek
11. Jakub Moryson
12. Agata Roszak
13. Antoni Sędłak
14. Mariusz Suchanecki
15. Krzysztof Synoracki
16. Leon Świtała
17. Andrzej Walus
18. Szymon Węcłaś
19. Zygmunt Wolny
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XLIV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co
stanowi 100% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w § 13
ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub
sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. W związku z wnioskiem członków wszystkich
Komisji Rady wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Rawiczu
Sp. z o.o.. Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) rada może wprowadzić
zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
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Zaproponował, aby temat rozpatrzyć jako punkt 10 porządku obrad. Następnie przystąpiono
do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
było 19 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
rozszerzenia porządku obrad”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
8. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2017 r.
i I półrocze 2018 r.
9. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej Szpitala
Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019
r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z
dnia 29 marca 2018 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 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 – 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Oś priorytetowa IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia
o nazwie: „Rowerowa S5”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Rawickiego, położonej w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 78, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 o powierzchni 0.0430 ha.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Rawiczu.
18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2018 r.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XLII sesji Rady
Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie
wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych jest
za przyjęciem protokołu z XLIII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 19 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XLIII sesji”.
4.Interpelacje i zapytanie
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Państwo radni wnoszą interpelacje
lub zapytania.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że już na początku roku w imieniu mieszkańców
Dębna Polskiego interpelował w sprawie budowy kolejnych metrów chodnika w Dębnie
Polskim. Poinformowano go, że po rozstrzygnięciach przetargów być może znajdą się jakieś
środki. Zapytał, czy jest możliwość budowy chodnika jeszcze w tym roku.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że przygotowywana jest koncepcja
budowy ciągu pieszo-rowerowego od Dębna Polskiego tj. od istniejącego chodnika do
skrzyżowania z dawną droga krajową nr 5.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady - poprosił Pana Adama Sperzyńskiego - Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie stanowiące załącznik nr 3
do protokołu). Dodał, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było podstaw
i konieczności podejmowania przez Radę Powiatu uchwał z uwagi, że dotyczą wsparcia
Województwa Wielkopolskiego a kwoty zostały wpisane do budżetu i WPF. Wobec
powyższego nie ma konieczności podejmowania kolejnych uchwał z uwagi, że kwoty są
w budżecie zabezpieczone.
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu Barbara Noga – Skarbnik Powiatu - powiedziała, że Zarząd dokonał autopoprawki i tak
w 2018 roku:
 dochody ogółem zwiększono o 1.380.898,36 zł, w tym bieżące o 1380.343,36 zł oraz
majątkowe o 555 zł,
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 wydatki ogółem zwiększono o 1.380.898,36 zł, w tym bieżące o 1.332.525,36 zł oraz
majątkowe o 48.373 zł.
W 2019 roku:
 dochody ogółem, w tym bieżące zwiększono o 346.416 zł,
 wydatki ogółem, w tym bieżące zwiększono o 346.416 zł.
W 2020 roku:
 dochody ogółem, w tym bieżące zwiększono o 127.972,16 zł,
 wydatki ogółem, w tym bieżące zwiększono o 127.972,16 zł.
Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019-2020 jest związany z podpisaniem umowy na
projekt realizowany ze środków unijnych przez Zespół Szkół Zawodowych (nr POWERVET2018-1-PL01-KA102-048122).
Wyemitowano obligacje na łączną kwotę 1.900.000 zł, z planowanym wykupem w latach
2021-2024.
W wykazie przedsięwzięć:
1)
w poz. 1.1.2.1 zwiększono Łączne nakłady finansowe Limit 2018 i Limit zobowiązań
o 1.373,00 zł, w związku z zaplanowaniem nieprzewidzianych umową o dofinansowanie
wydatków niekwalifikowalnych związanych m.in. z nadzorem archeologicznym, wartość
zadania w 2018 roku wynosi:
a) § 6050 - 11.373 zł,
b) § 6057 - 3.450.058,41 zł,
c) § 6059 - 1.157.086,94 zł, razem 4.617.145,35 zł,
2)
poz. 1.1.1.2 "Razem przeciw wykluczeniu" zwiększono Limit 2018 i Limit zobowiązań
o 3.591,45 zł środki te zostały niewykorzystane w 2017 r., w związku z tym nie zwiększono
łącznych nakładów,
3)
w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Nr
POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048122) wprowadzono zadanie finansowane ze
środków unijnych i budżetu państwa "Aktywny Europejczyk -kompetentny zawodowiec"
w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego na łączną kwotę 639.180,16 zł. Projekt realizowany jest przez
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2018-2020:
- 2018 r. - 164.792 zł,
- 2019 r. - 346.416 zł,
- 2020 r. - 127.972,16 zł.
W ramach projektu uczniowie odbędą staż we Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii. Dla
nauczycieli przewidziano warsztaty w formie job shadowing w Portugalii.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu –
o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – 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 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/341/18
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2018–2027
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Następnie poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu –
o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu - powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki.
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 72.647 zł na rekompensaty za przedłużony
czas służby, 30.830 zł na realizację programu "Dobry start", 96.296 zł na dofinansowanie
remontów bieżących w domach pomocy społecznej. W związku z podpisaniem umowy z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048122)
wprowadzono dotacje na projekt "Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec" w kwocie
164.792 zł. W ramach projektu „Razem przeciw wykluczeniu" zwiększono dotacje w kwocie
3.591,45 zł. Pozostałe dochody zwiększono o 592.669,99 zł, m.in. z tytułu czynszów (16.911
zł), odszkodowań (5.044 zł), przepadku wadium (3.000 zł), środków na studia podyplomowe z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (3.100 zł), z tytułu obsługi programu wyrównywania
różnic (3.362 zł) oraz obsługi "Aktywny Samorząd” (3.961 zł), opłaty eksploatacyjnej za
wydobycie ropy i gazu (9.768 zł), holowania i usuwania pojazdów (3.000 zł), wpłat gmin za
opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (20.000 zł), opłat za
zatrudnianie cudzoziemców (3.420 zł), odpłatności w domach pomocy społecznej (269.823 zł),
refundacji kosztów zatrudnienia z urzędu pracy (10.345 zł), dochodów należnych samorządowi
z tytułu realizacji dochodów zleconych (41.600 zł), wpływów z podatku CIT (25.000 zł), dotacji
z Powiatu Trzebnickiego za mieszkańca uczestniczącego w WTZ w Miejskiej Górce (1.676,99
zł), dotacji za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (17.339 zł), dotacji za dzieci
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej (125.943 zł).
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu:
- zwiększa o 1.373 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na
odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu” oraz łączne nakłady z tytułu
wydatków niekwalifikowalnych nie przewidzianych w umowie na dofinansowanie, polegających
m.in. na sfinansowaniu nadzoru archeologicznego,
- wprowadza zadanie pn. "Przebudowa drogi-ścieżka pieszo-rowerowa wraz z kanalizacją
deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej nr 5504P" na kwotę
40.000 zł,
2. DPS Pakówka:
- umniejsza zadanie pn. „Zakup suszarki przemysłowej do pralni" o kwotę 7.648 zł,
- wprowadza zadanie pn. "Zakup kotła warzelnego do kuchni" w kwocie 14.648 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PUP w Rawiczu - zwiększa o 3.420 zł na koszty związane z obsługą zatrudniania
cudzoziemców, m.in. na wypłatę dodatków dla pracowników, zakup niszczarki i odpis na
ZFŚS,
2. I LO w Rawiczu - zwiększa o 12.840 zł na zakup usług niezbędnych do bieżącego
funkcjonowania jednostki,
3. ZSPT w Bojanowie - przenosi 161.954 zł na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia w
związku z aktualizacją arkusza organizacyjnego, zwalnia 33.153 zł,
4. ZSZ w Rawiczu - zwiększa 164.792 zł na realizację projektu "Aktywny Europejczyk kompetentny zawodowiec” m.in. na kieszonkowe, umowy zlecenia, koszty podróży do Bolonii,
5. ZSS w Rawiczu - przenosi 2.200 zł na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz usługi
telekomunikacyjne, zwiększa o 4.500 zł na wykonanie projektu placu zabaw z urządzeniami
siłowni zewnętrznej i ławeczkami,
6. PZD w Rawiczu - zwiększa o 28.872 zł m.in. na naprawę sygnalizacji świetlnych, usługi
telekomunikacyjne, naprawę uszkodzonych barierek, zimowe utrzymanie dróg,
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7. PCUW w Rawiczu - przenosi 3.356 zł na usługi pocztowe i drukowania oraz zwiększa
o 20.700 zł na wykupienie rocznego dostępu do programów finanse, kadry i płace, przenosi
4.062 zł oraz zwiększa 9.500 zł na umowy zlecenie na przeprowadzenie inwentaryzacji w
3 jednostkach obsługiwanych przez Centrum,
8. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 72.647 zł na wypłatę rekompensaty za nadgodziny dla
strażaków,
9. DPS Pakówka - przenosi 6.000 zł oraz zwiększa o 43.000 zł m.in. na wypłatę nagród z
okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup komputera, drukarek, niszczarki, na naprawę
urządzeń, usługi pocztowe, zwiększa 113.635 zł na remonty, w tym przeniesienie
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, naprawa systemu przyzywowo-alarmowego, wymiana
pokrycia dachowego,
10. DPS Osiek - zwiększa o 230.168 zł m.in. na odprawę emerytalną (42.000 zł), nagrodę
jubileuszową (11.000 zł), premii wraz z pochodnymi (51.290 zł), na zakup materiałów
remontowych, doposażenia, środków czystości, wykonanie szaf bhp, zwiększa 15.461 zł na
remont łazienek,
11. PCPR w Rawiczu - zwiększa o 30.830 zł na wypłatę świadczeń "Dobry start" wraz
z kosztami obsługi, 3.961 zł na koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd", 2.200 zł na
koszty obsługi programu "Wyrównywanie różnic między regionami III”, przenosi 200 zł na
składkę ubezpieczeniową, zwalnia 37.000 zł,
12. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 5.000 zł na bieżące zakupy związane
z obsługą rady, 17.400 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z rozwiązaniem umowy
zlecenie, 1.000 zł na zakup publikacji "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-19",
przenosi 2.050 zł na zakupy do powiatowego magazynu sprzętu do zwalczania klęsk
żywiołowych, zwiększono 1.162 zł na koszty obsługi programu "Wyrównywanie różnic między
regionami", 3.100 zł na studia podyplomowe z zakresu audytu, 3.666 zł na dotację dla WTZ
w Miejskiej Górce, 254,75 zł na dotację dla Powiatu Leszczyńskiego na koszty mieszkańca
w WTZ w Rydzynie, 2.000 zł na pokrycie kosztów świadczenia dla dziecka w rodzinie
zastępczej,17.893 zł na bieżące zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, 3.591,45 zł na
dotacje dla partnerów w projekcie „Razem przeciw wykluczeniu", 2.100 zł na Fundusz
Wsparcia Straży Pożarnej na zakup opryskiwacza spalinowego, zwalnia 76.875 zł z kosztów
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Zwiększono rezerwę na realizację zadań oświatowych o 32.213 zł oraz rezerwę ogólną
o 236.694,24 zł.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu –
o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – 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 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/342/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
było 19 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za
II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że przedmiotowa informacja została
rozpatrzona na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił
Panią Izabelę Chudą – z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
Sp. z o.o. - o przedstawienie informacji.
Izabela Chuda – z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przypomniała, że SFPK w Gostyniu powstał w 2002 roku z inicjatywy władz samorządowych
Powiatu Gostyńskiego. Głównym celem Funduszu jest wspieranie przedsiębiorstw
wielopolskich poprzez umożliwienie dostępu do finansowania zwrotnego w postaci
udzielanych poręczeń. Z usług Funduszu skorzystało blisko 6 tys. przedsiębiorców a wartość
udzielonych poręczeń to ponad 609 mln zł. Przez okres 7 lat SFPK realizował projekt
JEREMIE I, który pozwolił na udzielenie ponad 2 300 poręczeń o wartości blisko 300 mln zł.
Od kwietnia 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu JEREMIE II. Planowana wartość
poręczeń dla przedsiębiorstw to ponad 27 mln zł. Powiat Rawicki wraz z Gminami posiadają
87 udziałów. Od początku swej działalności Fundusz dla przedsiębiorców z Powiatu
Rawickiego udzielił poręczeń na wartość 43.792.999,54 zł co umożliwiło przedsiębiorcom
pozyskanie finansowania w kwocie 78.613.801,16 zł. Liczby te świadczą o tym, że takie
wsparcie jest potrzebne. Na chwilę obecną brak jest możliwości poręczycielskich dla terenu
powiatu rawickiego. Nie oznacza to jednak, że takich poręczeń Fundusz nie będzie udzielał.
Dla przedsiębiorców z terenu powiatu w II półroczu 2017 r. udzielono 9 poręczeń o wartości
przekraczającej 1.200.000 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. było 10 poręczeń wartości
przekraczającej 1.300.000 zł. W 2015 r. wprowadzono produkt wadialny, który spotyka się
z coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. W I półroczu 2018 r.
udzielono 18 poręczeń wadialnych. W 2016 r. SFPK w Gostyniu w rankingu wartości i liczby
udzielonych poręczeń, wartości zaangażowania kapitału poręczeniowego znajdował się
w czołówce funduszy. Ponadto prowadzi kampanię promocyjną również na terenie Powiatu
Rawickiego.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania do informacji.
Pytań nie wniesiono.
Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego
za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.
- stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.15 do 10.30.
Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu
Rady. Nieobecni byli: Adam Bandura, Romuald Krzyżosiak.
9. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie
zostało rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego wniosków.
Poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego – Prezesa Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp.
z o.o. - o przedstawienie sprawozdania.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala – powiedział, że dane odnoszą się do lat 2014 – 2018
z tym, że w roku bieżącym wszystkie dane podano według stanu na dzień 30 czerwca. Szpital
swoje zadania realizował w oparciu o porównywalne stany zatrudnieniowe a stan kadry
utrzymywany jest w niezbędnym wymiarze. Liczba hospitalizacji za I półrocze br. wynosiła
blisko 4 tys. Przekłada się to na liczbę osobodni, w roku bieżącym było 31 104. Udzielono
16 729 porad specjalistycznych. Liczba urodzeń systematycznie rośnie, do tej pory urodziły się
264 dzieci. Od 2012 r. przychody Szpitala rosną, w dynamicznym tempie rosną również
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koszty. Wynik finansowy na koniec 2017 r. był minusowy i wyniósł -58.334 zł a już w połowie
br. -1.237.839 zł. Kontrakty od 2014 systematycznie rosną, ma to również odzwierciedlenie w
roku 2018. Głównie wpływ na to mają podpisywane nowe umowy. Jedna z tabel przedstawia
realizację kontraktu z zakresu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej /psz/ za okres I-VI 2018 roku oraz świadczeń odrębnie finansowanych
w systemie psz na oddziale neonatologii, położnictwa i ginekologii na wartość 1.020.043,12 zł
w okresie I półrocza 2018 r. NFZ zapłacił za wszystkie wykonane badania przewodu
pokarmowego, kolonoskopii oraz gastroskopii. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową Szpital
ma podpisane 3 umowy na: -ZOL, -pielęgniarską opiekę długoterminową domową, -dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie. W czerwcu 2018 r. w ZOL leczono 93 pacjentów,
w tym 14 komercyjnych, 69 NFZ i 10 wentylowanych mechanicznie. Szpital ma podpisany
kontrakt na rehabilitację dorosłych, dzieci oraz fizjoterapię domową. Pozyskano środki
zewnętrzne m.in.:
 na budowę nowego obiektu pozyskano 13.498.140 zł,
 podpisano umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk…” na
kwotę 2.487.231,33 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 2.114.146,63 złotych,
 przystąpiono do projektu zdrowotnego w ramach: Poddziałanie 6.6.1 „Wspieranie
aktywności zdrowotnej pracowników poprzez działania prozdrowotne” (Wielkopolski
program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej),
 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną
w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o o” skierowany do osób
aktywnych zawodowo (po 50 r.ż.) ze schorzeniami układu kostno - stawowego i
mięśniowego. Wartość projektu 2.918.911,14 zł, poziom dofinansowania (95%) tj.
2.772.965,58 zł.
Powiedział także o zmianach zachodzących w Szpitalu m.in. o pozyskaniu na następnie 3 lata
certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 na cały obszar funkcjonowania
placówki. Rozpoczęto prace wdrożeniowe w zakresie Programu Akredytacji Szpitala a także
działania zmierzające do dostosowania szpitala do rozporządzenia i wymagań w zakresie
danych osobowych (RODO) i powołanie inspektora ochrony danych. Zorganizowano badania
densytometrycznych wraz z konsultacją specjalisty, a także badania towarzyszące (badanie
słuchu i okulistyczne) - przebadano ok. 200 osób w ramach dwóch akcji. Przeprowadzono
Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Poduszka dla Maluszka”, uczestniczono w projektach
i rankingach benchmarkingowych branżowych i biznesowych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań do
sprawozdania przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu
- stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej
Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie odczytał projekt uchwały
wraz ze stanowiskiem. Zapytał, czy są pytania a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/343/18
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej
Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały zostanie przesłany
Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Sejmu i Senatu,
Przewodniczącym Rad Gmin, NFZ oraz mediom.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo 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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Powiatowy
Urząd Pracy w Rawiczu złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawickim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt został pozytywnie
zweryfikowany. Projekt dotyczy osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy.
Dofinansowanie projektu przewidziane jest w 2019 roku - 975.047,51 zł, w 2020 roku 1.333.435,80 zł.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/344/18
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu
Rawickiego 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 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo 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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zmiana w podziale środków finansowych wynika ze zmiany wysokości środków PFRON
uwzględniających wzrost dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ
w wysokości 16.596 zł w bieżącym roku. Plan przed zmianą: 1.652.758 zł. Plan po zmianie:
1.685.760 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/345/18
w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego 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 2018 r.
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 – 2017.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Joannę Ratajczak – Inspektora Wydziału Architektury,
Budownictwa i Ochrony Środowiska - o omówienie Raportu a następnie odczytanie projektu
uchwały.
Joanna Ratajczak – Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska –
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Zarząd
Powiatu przedkłada Radzie Powiatu co 2 lata raport z wykonania programu ochrony
środowiska. Poprzedni raport z wykonania programu obejmował lata 2014-2015. Nowy
Program obejmuje lata 2016-2020 z perspektywą na 4 lata a obecny Raport odnosi się do
roku 2016 – 2017.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Joanna Ratajczak – Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 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 XLIV/346/18
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 – 2017
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Oś priorytetowa IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER).
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i
Rozwoju - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizuje projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w IV osi priorytetowej Innowacje
społeczne
i współpraca
ponadnarodowa,
Działanie
4.2
Programy
mobilności
ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER). Zarząd Powiatu Rawickiego na posiedzeniu w dniu 06 sierpnia 2018 r. upoważnił
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu do podejmowania wszelkich czynności
w zakresie przygotowania i realizacji ww. projektu.
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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/347/18
w sprawie realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego”, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia
o nazwie: „Rowerowa S5”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
zgodnie z treścią podpisanego w dniu 29 czerwca 2018 r. Listu Intencyjnego i wyrażenia woli
założenia Stowarzyszenia o nazwie: „Rowerowa S5” przez gminy i powiaty województwa
wielkopolskiego i dolnośląskiego, przez które tereny może przebiegać Rowerowa S5 zaistniała
konieczność wywołania uchwały o przystąpieniu Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia będzie współpraca na rzecz realizacji, promocji i utrzymania trasy
rowerowej, która biegła będzie wzdłuż drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław.
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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/348/18
w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: „Rowerowa S5”
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Rawickiego, położonej w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 78, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 o powierzchni 0.0430 ha.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Janusza Turka – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – o omówienie a następnie odczytanie projektu
uchwały.
Janusz Turek – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – nieruchomość położona w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 7, objęta
była prawem trwałego zarządu sprawowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce.
Z uwagi na to, że ww. nieruchomość stała się zbędna trwałemu zarządcy, wystąpił on do
Zarządu Powiatu Rawickiego o jego wygaszenie. Powyższe nastąpiło decyzją z dnia 19 lipca
2018 r. Ponieważ brak jest możliwości racjonalnego zagospodarowania nieruchomości przez
właściciela, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć ją do sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego. Jednakże Zarząd Powiatu uzależnił przeprowadzenie dalszej
procedury od uzyskania pozytywnej opinii Rady Powiatu Rawickiego. W związku z powyższym
konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/349/18
w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej
w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 78, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 78 o powierzchni 0.0430 ha
było 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
– o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że skarga dotyczy
zalania posesji Pana Tadeusza Kordasa, zamieszkałego w m. Dubin 67. Zalanie posesji
nastąpiło w wyniku obfitych opadów. Wody opadowe z terenu posesji i pól spływają na pas
drogowy a z pasa drogowego na posesję skarżącego. W celu poprawy sytuacji PZD
dodatkowo wykonał kratki ściekowe, wzmocnił obrzeżem posesję Pana Kordasa. Za
odprowadzanie wód opadowych zgodnie z ustawą Prawo wodne odpowiedzialny jest Urząd
Miasta i Gminy w Jutrosinie. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest, na podstawie
art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, ile razy przedmiotowa posesja była
zalana.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – odpowiedział, że dwa razy.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi a
wobec nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
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Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIV/350/18
w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z § 49 ust. 6 Statutu
Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 4380 z późn. zm.) Komisja
Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu Rawickiego sprawozdanie z realizacji rocznego planu
kontroli okresowo raz na 6 miesięcy. Poprosił Pana Szymona Węcłasia – Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie sprawozdania.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał sprawozdanie (załącznik nr
17 do protokołu).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki odpowiedział już interpelację.
20. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał ponadto, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – z uwagi na kończącą się kadencję podziękował
Wysokiej Radzie a w szczególności Panu Staroście za współpracę, działania i wiele
zrealizowanych inicjatyw, które Powiat Rawicki podejmował na terenie Gminy Rawicz. W tym
okresie udało się doprowadzić do skutku kilka rzeczy, których przez lata nie można było
zrealizować – droga do Łaszczyna, Hazy i Zielona Wieś. Podziękował także za sprawne
działanie administracji.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Panu Grzegorzowi Kubikowi za ciepłe
słowa.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że kończy się piąta kadencja współpracy pomiędzy
Gminą Rawicz a Powiatem Rawickim. Przypomniał, że drogę w Stwolnie udało się zrobić we
współpracy z Gminą Rawicz. W czasie, kiedy był kładziony chodnik, kładziono światłowody.
Dzięki inicjatywie byłego Starosty Rawickiego Pana Zdzisława Maćkowiaka, Jego i byłego
Burmistrza Rawicza Pana Tadeusza Pawłowskiego mieliśmy miejsce na wybudowanie boiska
w Zespole Szkół Zawodowych. Zawsze cenił sobie i nadal będzie cenił współpracę pomiędzy
włodarzami, bo tylko wspólne działania przynoszą efekty.
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Zdzisław Maćkowiak – radny – nawiązał do wypowiedzi Burmistrza Rawicza i powiedział, że
współpraca z Gminą Rawicz rozwinęła się w znacznym stopniu w tej kadencji. W poprzednich
kadencjach Gmina Rawicz zaspokajała swoje potrzeby. Natomiast do inwestycji w Stwolnie
i Sikorzynie Gmina Rawicz się nie dołożyła. Gmina miała współfinansować budowę kanalizacji
deszczowej w Stwolnie i Zawadach a ponieważ tak się nie stało, inwestycja ta kosztowała
Powiat Rawicki ponad 1,5 mln zł. Rozpoczęliśmy modernizację szkolnictwa zawodowego
dając tym młodym osobom dobre przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne. Miejmy na
uwadze, że do tej szkoły uczęszcza ok. 60% młodzieży z Gminy Rawicz. W przyszłej kadencji
należy przychylnie spojrzeć na to aby jak najszybciej dokończyć rozpoczętą inwestycję a przy
dobrej współpracy włodarzy można wiele zdziałać. Życzyłby sobie aby priorytetowym
zadaniem dla przyszłej kadencji Rady były dwie ważne inwestycje – szpital i Zespół Szkół
Zawodowych.
Antoni Jórdeczka – radny – w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej
Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” oraz współorganizatorów zaprosił
wszystkich chętnych do udziału w konferencji na temat ewentualnej budowy kopalni, która
odbędzie się w dniu 27 września br. w Warszawie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że ostatnia sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się 18 października br.
21. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XLIV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.30.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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