Znak: OR. 0002.16.18
Protokół nr III/2018
z III sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu
w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1. Wiesław Ceglarek
2. Aleksandra Ciąder – Hajnce
3. Ryszard Drozdowski
4. Katarzyna Frąckowiak
5. Jacek Gilewski
6. Marek Heinze
7. Maciej Jagodziński
8. Karol Junory
9. Krzysztof Kołeczko
10. Grażyna Kośmider
11. Paweł Matysiak
12. Jakub Moryson
13. Radosław Osiecki
14. Tadeusz Pawłowski
15. Roman Sidor
16. Adam Sperzyński
17. Szymon Węcłaś
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram III sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących w obradach
stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 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.
Powiedział: „Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym tj. 27 grudnia 2018 roku obchodziliśmy
100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Główne uroczystości odbyły się
w Poznaniu. Nasz Powiat reprezentowany był przez Pana Starostę oraz Członka Zarządu
Powiatu Pana Radosława Osieckiego. Poza tym uroczystość odbyła się także w Rawiczu na
cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz w m. Zielona Wieś.
Pamiętajmy o czynie powstańców naszych przodków”.
Następnie powiedział, że Starosta Rawicki przyznał nagrody finansowe za osiągnięcia
sportowe: Pani Izabeli Szurowskiej – zawodniczce Rawickiego Klubu Karate SUREM oraz
Panu Arnoldowi Ratajskiemu – zawodnikowi UKS JU JITSU i JUDO w Miejskiej Górce. Po
czym poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego o wręczenie nagród.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wręczył wyróżnionym nagrody.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2019-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku
budżetowego 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z
dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.
Zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego porządku obrad. Pytań i uwag nie
wniesiono. Powiedział, że w związku z powyższym Rada obradować będzie zgodnie
z przedstawionym porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z II 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 II sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z II sesji”.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Marek Heinze – radny – powiedział, że zwraca się o podjęcie działań zmierzających do
oznakowania miejscowości znakami informującymi o umiejscowieniu defibrylatorów.
Odpowiednie oznakowanie powinno znajdować się na początku i końcu wiosek oraz w miejscu
zamontowania defibrylatora np. przy remizach OSP. Interpelacja jest także apelem do
włodarzy gmin aby na swoim terenie dokonali takiego oznakowania, co może ułatwić dotarcie
po sprzęt ratujący życie. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radosław Osiecki – radny – powiedział, że prosi o wykorzystanie funduszy z Programu
„Razem bezpieczniej” na doświetlenie miejsc stanowiących przejścia dla pieszych, bądź
miejsc w których proponuję wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych tj. na
ul. Przyjemskiego w rejonie Centrum Odzieżowego „Kubuś”, przejście dla pieszych od strony
Lidla w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Poznańska od Ronda Biały Orzeł w stronę
Bojanowa (brak przejścia), ul. Tysiąclecia na wysokości bloków (brak przejścia). Treść
interpelacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Roman Sidor – 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 5
do protokołu).
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia pytań, przeszedł
do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2019-2027.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo 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
Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawienie do niej autopoprawek oraz przedstawienie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa od
2019 roku została szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji. Powiedziała, że
w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu na 2019 rok Zarząd Powiatu
Rawickiego dokonał autopoprawki, która ma na celu uaktualnienie kwot ujętych w prognozie.
W załączniku Nr 1 wprowadzono nowe kwoty:
1) poz. 2.1.3.1.2 „odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy"
- 2019 r. - 26.907,00 zł,
- 2020 r. - 35.758,00 zł,
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- 2021 r. - 40.184,00 zł,
- 2022 r. - 26.875,00 zł,
- 2023 r. - 0,00 zł,
2) poz. 5.1.1 i 5.1.1.2 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń (...)”
- 2022 r. - 485.113,00 zł,
3) poz. 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane"
- 2019 r. - 37.137.672,00 zł,
4) poz. 11.3 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy"
- 2019 r. - 834.547,84 zł,
- 2020 r. - 1.119.243,52 zł,
- 2021 r. - 35.000,00 zł,
5) poz. 11.3.1 "bieżące"
- 2019 r. - 467.386,00 zł,
- 2020 r. - 180.322,16 zł,
- 2021 r. - 35.000,00 zł,
W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie:
poz.1.3.1.2 - kontrakt serwisowy urządzeń wielofunkcyjnych - na lata 2019-2021, zadanie
będzie realizowane w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Łączne nakłady finansowe i limit
zobowiązań wynosi 105.000,00 zł. Limit 2019, limit 2020, limit 2021 wynosi po 35.000,00 zł.
W związku z zastrzeżeniami zawartymi w Uchwale Nr SO-0957/29/12/Ln/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 r.
w uzasadnieniu dokonano opisu w zakresie wyłączeń w poz. 2.1.3.1.2 „odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu
zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy" oraz w poz. 5.1.1.2 "kwota przypadająca na
dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy" w 3.3.
Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.
Powiat Rawicki w 2018 roku wyemitował obligacje w wysokości 3.200.000,00 zł. Część tej
kwoty została przeznaczona na wkład własny do realizacji następujących projektów
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
1) 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 – 146.520,00 zł.
2) przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do
ronda Biały Orzeł w Rawiczu – 738.593,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich
wynosi 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Następnie przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
Uchwała Nr SO-0957/29/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr III/26/18
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019-2027
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z objaśnieniami
Państwo radni otrzymaliście. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i
Zarządu. Nie zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. O zabranie głosu poprosił Pana
Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w 2019 roku planowane dochody
wyniosą 57.314.087,85 zł a wydatki 55.251.367,85 zł. Różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami to tzw. rozchody. Kwota 2.062.720 zł stanowić będzie spłatę wcześniejszych
zobowiązań w roku przyszłym. Stan zadłużenia Powiatu Rawickiego na koniec 2018 roku
wynosi 8.523.420 zł, a planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6.460.700 zł.
W latach 2015 – 2017 dochody i wydatki wykonano:
Rok

Dochody

Wydatki

2015

50.681.627,80

48.983.048,00

2016

52.576.932,36

50.697.777,06

2017

55.297.657,45

55.362.297,06

2018

61.291.934,85

62.954.714,85

2019

57.314.087,85

55.251.367,85

Natomiast rok budżetowy 2018 nie został jeszcze zamknięty stąd lata 2018 – 2019 są
dochodami planowanymi. Na inwestycje w roku przyszłym planujemy kwotę 887.161,84 zł
z przeznaczeniem na:
- budowę infrastruktury rowerowej Rawicz-Osiek jako alternatywny sposób komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Rawickiego –
15.499,35 zł;
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 520.000 zł;
- dotację celową na „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 351.662,49 zł.
Do realizacji w 2019 roku nie wpisano inwestycji takich jak:
- modernizację Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.,
- rozbudowę ZSZ,
- dostosowanie i podział Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie,
- inwestycje drogowe: Dębno Polskie, Pomocno-Zaorle.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że budżet Powiatu Rawickiego na 2019 rok
został sporządzony na podstawie planowanych dochodów i wydatków przedłożonych przez
kierowników jednostek organizacyjnych, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów
o subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wojewoda
Wielkopolski zawiadomił o dotacjach na zadania zlecone, porozumienia i zadania własne
powiatu, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o wielkości dochodów Skarbu Państwa.
Po stronie dochodów: dotacje otrzymane od innych samorządów dotyczące zwrotu kosztów za
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dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, udziału
mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce. W wydatkach największą
pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67,2%. W porównaniu z 2018 rokiem
wzrost podyktowany jest planowaną 5% podwyżką dla pracowników oraz reformą oświatową
i planowanym wzrostem oddziałów w szkołach. W 2019 r. Zespół Szkół Zawodowych
realizował będzie jeden projekt unijny. Powiat planuje udzielić dotację na kwotę ponad
1.600.000,00 zł. W ramach jednostek sektora finansów publicznych, Gmina Rawicz otrzyma
środki na sprzątanie dróg powiatowych oraz na prowadzenie Biblioteki Powiatowej a Powiat
Leszczyński za udział mieszkańców powiatu rawickiego w WTZ. Miasto Zielona Góra na kursy
zawodowe uczniów naszych szkół, województwo wielkopolskie otrzyma dotację na
wyposażenie środowisk informatycznych związanych z realizacją inwestycji w Szpitalu
Powiatowym w Rawiczu, natomiast inne powiaty na dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych, czy zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych przewidziano dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki, oświaty,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z zakresu kultury fizycznej czy nieodpłatnej pomocy
prawnej. Zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych oraz WTZ w Miejskiej Górce. W chwili
obecnej na 2019 rok nie planuje się emisji obligacji przez zaciągnięcie kredytu, a zgodnie
z podpisanymi umowami kredytowymi planowana jest spłata rat kredytu w wysokości
2.062.720,00 zł.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Uchwała Nr SO-0952/29/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego na 2019 rok
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o przedstawienie
stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
jest pozytywna. Wskazano błąd rachunkowy (różnica 15,00 zł) na str. 7. Błąd nie ma wpływu
na postanowienia w uchwale budżetowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji stałych
o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Katarzyna Frąckowiak – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – powiedziała:
„Szanowni Państwo. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektu uchwały budżetowej na 2019
rok, Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie ww. dokumenty”.
Aleksandra Ciąder-Hajnce – radna, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –
powiedziała: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z projektem budżetu i projekt
ten zaopiniowała pozytywnie”.
Grażyna Kośmider – radna, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa –
powiedziała: „Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa w składzie: Grażyna Kośmider –
Przewodnicząca, Radosław Osiecki, Maciej Jagodziński, Jakub Moryson, Wiesław Ceglarek
członkowie, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2018 r. zapoznała się z projektem budżetu
powiatu rawickiego na 2019 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wydała
pozytywną opinię o budżecie powiatu rawickiego. Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu
jawnym dnia 21 grudnia 2018 roku”.
Jacek Gilewski – radny, Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju –
powiedział: „Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Powiatu Rawickiego w składzie
Gilewski Jacek – Przewodniczący, Kołeczko Krzysztof, Matysiak Paweł, Tadeusz Pawłowski
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członkowie, zapoznała się z projektem budżetu powiatu rawickiego na rok 2019 oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej i wydała opinię pozytywną o budżecie Powiatu Rawickiego.
Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, dnia 21 grudnia 2018 roku”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Rawickiego o projekcie budżetu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego
o projekcie budżetu na 2019 rok
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji na
temat autopoprawek.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że na wnioski kierowników jednostek
organizacyjnych:
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu,
- Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu,
- Zespołu Szkół Przyrodniczych-Technicznych CKU w Bojanowie,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu,
- Starostwa Powiatowego w Rawiczu,
wprowadzono zmiany spowodowane przejęciem przez PCUW w Rawiczu od 1.01.2019 r.
usług prawniczych i informatycznych od jednostek obsługiwanych, przesunięto środki
w kwocie 141.757,00 zł. W Starostwie Powiatowym przesunięto 23.356,00 zł na diety radnych,
2.366,00 zł na aktualizację programu e-sesja, 35.000,00 zł na usługi związane z serwisem
urządzeń wielofunkcyjnych, 2.300,00 zł na wykonanie opasek odblaskowych, 11.725,900 zł
na umowy zlecenia radców prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, 139.504,00 zł
na umieszczenie trójki dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem Powiatu
Rawickiego. Jednostki wnioskowały o przesunięcie środków – 75,00 zł na podatek od
nieruchomości. Na podstawie powyższego dokonano zmian w załącznikach nr 2, 3 (wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat) oraz nr 9.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr III/27/18
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0).
Prowadzący obrady zarządził przerwę od godz. 10.25 do godz. 10.40.
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Po wznowieniu obrad wszyscy radni byli obecni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku
budżetowego 2018.
Roman Sidor - 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 – o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
w Rawiczu zwrócił się o ujęcie środków jako wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2018.
Jest to zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5492P Osiek – Pomocno – Zaorle na
długości 3+263 km do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5491P – opracowanie decyzji
środowiskowej” w kwocie 18.450,00 zł. Termin ukończenia zadania określono do 30 czerwca
2019 roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały a wobec
ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr III/28/18
w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum
Usług Wspólnych w Rawiczu.
Roman Sidor - 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 Krzysztofa Głuszaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych – o omówienie projektu uchwały.
Krzysztof Głuszak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – powiedział, że
zmiany zawarte w załączniku, który stanowi Statut Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Rawiczu wynikają z potrzeby uzupełnienia uregulowań odnośnie obsługi prowadzonej przez
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, jak również dopisania do zakresu
świadczonych zadań na rzecz jednostek obsługiwanych usług prawniczych i informatycznych.
Roman Sidor – 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr III/29/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września
2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0)
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu
Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w dniu 21 września 2018 r. do Starosty
Rawickiego wpłynęła skarga Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” z dnia
19 września 2018 r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Została ona rozpatrzona przez Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 oraz 13 grudnia br. Ponadto Komisje
Rady Powiatu na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 grudnia br. wysłuchały Przewodniczącej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Aleksandry Ciąder-Hajnce, która szczegółowo
przedstawiła ustalenia komisji w zakresie stanu faktycznego i prawnego, jak również Dyrektora
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie,
Pani Anety Przybylskiej. Jednocześnie Komisje zarekomendowały Zarządowi Powiatu
zawarcie z nauczycielem ugody sądowej. Poprosił Panią Aleksandrę Ciąder-Hajnce –
Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zabranie głosu.
Aleksandra Ciąder-Hajnce – radna, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –
powiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymuje ustalenia, o których przed
chwilą mówił Pan Przewodniczący i tym samym rekomenduje uznanie skargi za zasadną.
Roman Sidor – 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 III/30/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół PrzyrodniczoTechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0)
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
Roman Sidor - 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 Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu - o omówienie
projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu - powiedziała, że od 1999 roku Powiat Rawicki jest
członkiem Związku Powiatów Polskich. Rada Powiatu wskazuje Delegata na Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich. Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu ustaliły, iż
Delegatem Powiatu Rawickiego będzie Pan Jakub Moryson – Wicestarosta.
Roman Sidor – 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 III/31/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 13 maja 1999 r.
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0)
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)
odpowiedź na złożone w dniu dzisiejszym interpelacje zostanie przekazana Państwu radnym
w terminie 14 dni.
13. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Radosław Osiecki – radny – powiedział, że tematyka historyczna jest wszystkim bliska. Pan
Prezydent Rzeczypospolitej w dniu wczorajszym powiedział, że w Wielkopolsce godne jest to,
że ludzie potrafią pracować organicznie, czego w innych regionach brakuje. Docenił, że
potrafimy rozmawiać i pracować u podstaw. Poprosił Zebranych o wsparcie finansowe budowy
na rawickim cmentarzu nagrobka dla zasłużonego rawiczanina Józefa Miedzińskiego, który
pochowany jest w Nieparcie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – złożył Zebranym życzenia noworoczne.
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14. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam III sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.55.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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