Znak: OR. 0002.1.2019
Protokół nr IV/2019
z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 31 stycznia 2019 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. Maciej Jagodziński
7. Karol Junory
8. Krzysztof Kołeczko
9. Grażyna Kośmider
10. Paweł Matysiak
11. Jakub Moryson
12. Tadeusz Pawłowski
13. Roman Sidor
14. Adam Sperzyński
15. Szymon Węcłaś
Nieobecni:
1. Marek Heinze
2. Radosław Osiecki
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 IV sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących w obradach
stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi
88% 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.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 z późn. zm.)
wnosi o rozszerzenie porządku obrad o temat: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w związku z przyznaniem przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego środków na powyższe zadanie. Projekt będzie realizowany
w latach 2019-2020. Przypomniał, że zgodnie z ww. artykułem rada może wprowadzić zmiany
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w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zaproponował, aby
temat rozpatrzyć jako pkt 13 porządku obrad, tym samym zmieni się numeracja pozostałych
punktów. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpił do
głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 15 radnych.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
Porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Rawickiego do
Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla
Zrównoważonego Rozwoju".
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na
2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu
Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie wniesiono do
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niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
protokołu z III sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z III sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Grażyna Kośmider – radna –
1) zapytała, co będzie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej działającym przy Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaszczynie. Zgodnie z przepisami od 15 października nie
będzie mogła mieścić się na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku np.
z ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Placówki powstałe przed tą datą
i niespełniające nowych wymagań będą mogły funkcjonować na dotychczasowych
zasadach tylko do 31 grudnia 2019 r. (załącznik nr 3 do protokołu).
2) rok szkolny 2019/2020 może być rokiem trudnym z uwagi na podwójny rocznik, który trafi
do szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki. W związku z powyższym zapytała, czy
szkoły są przygotowane lokalowo, czy będzie miejsce dla podwójnego rocznika bez ryzyka
dwuzmianowości lub zajęć w sobotę oraz niekorzystnego dla młodzieży planu lekcji.
Zapytała, czy są prowadzone rozmowy z Gminą Rawicz na temat ewentualnego
zagospodarowania budynku po Szkole Podstawowej nr 6. (załącznik nr 4 do protokołu).
3) do Zarządu Szpitala o podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania
Izby Przyjęć. Do małego pomieszczenia trafiają chorzy, przywożeni karetkami pogotowia.
Są tam tylko 2 łóżka a często przebywa tam po 5, 6 osób. Pomieszczenie jest małe,
duszne a chorzy niejednokrotnie czekają w nim po kilka godzin zanim zostaną skierowani
na oddział. W takich warunkach trudno zachować intymność. Kobiety przebywają w jednej
sali z mężczyznami a wiele czynności wykonuje się na oczach innych osób
przebywających w tym pomieszczeniu. Warunki są trudne zarówno dla pacjentów jak
i personelu medycznego. Warto poprawić ten stan i wczuć się w rolę przebywającego tam
pacjenta. (załącznik nr 5 do protokołu).
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku należącym do PKP. Zapytała,
do kiedy trwa umowa, bo warto zastanowić się co dalej z PCPR, czy umowa z PKP będzie
przedłużona, na jakich warunkach a jeżeli nie, to gdzie przeniesione będzie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. (załącznik nr 6 do protokołu).
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że odpowiedzi na złożone interpelacje
zostaną udzielone pisemnie. Dodał, że umowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z PKP na wynajem pomieszczeń kończy się prawdopodobnie w kwietniu 2020 roku.
W najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie z PKP poświęcone temu tematowi.
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W kwestii Izby Przyjęć powiedział, że w najbliższym czasie planuje posiedzenie wyjazdowe
wszystkich Komisji do Szpitala w celu szczegółowego zapoznania się z programem
dostosowawczym. Dostosowanie i przebudowa Izby Przyjęć ma nastąpić w II etapie, który jest
zaplanowany w przyszłym roku. Program dostosowania szpitala do wymogów ma na celu
poprawę warunków m.in. na Izbie Przyjęć.
W temacie podwójnego rocznika Zarząd V kadencji prowadził dokładne analizy. Poświęcił
temu tematowi jedno z posiedzeń w miesiącu sierpniu. Dyrektorzy po analizie i symulacjach
zapewniali, że nie ma większych zagrożeń, jeśli chodzi o miejsca, czy dwuzmianowość.
Zarząd w dalszym ciągu będzie temat prowadził. Natomiast w kwestii wykorzystania budynku
po szkole podstawowej nr 6 rozmowy prowadzi Pani Dyrektor. Gmina sygnalizowała, że jest
taka możliwość.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – obecnie trwa proces dostosowawczy POW w Łaszczynie,
która musi podzielić się na dwie placówki. Wspólne funkcjonowanie Ośrodka z Placówką
będzie wykluczone.
Jakub Moryson – Wicestarosta – w kwestii podwójnego rocznika w szkołach powiedział, że
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nie zgłosił problemu z zagrożeniem dwuzmianowością.
Sale w budynku po byłym II LO zostaną oddane przez Powiatowy Urząd Pracy a do
rozpoczęcia roku szkolnego będą zagospodarowane. Na sale lekcyjne będą
zagospodarowane pomieszczenia w budynku C, pomieszczenia po księgowości i kadrach,
w budynku A zwolni się gabinet stomatologiczny. Pan Dyrektor zapewnia, że baza lokalowa,
jaką szkoła dysponuje jest wystarczająca i zagrożenia dwuzmianowością, czy zajęciami
w soboty nie ma. Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie problemów nie zgłaszała. Pani Dyrektor I LO wystosowała pismo
do Gminy Rawicz o możliwość wynajęcia sal po Szkole Podstawowej nr 3. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba mowa o 3 salach. Prowadzono rozmowy z Parafią Rzymskokatolicką odnośnie
dalszego użytkowania salki.
Grażyna Kośmider – radna – są to obawy mieszkańców, dzieci obawiają się zmiany planu,
stąd pytania.
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 – większym zagrożeniem, na jakie wskazują dyrektorzy
jest kwestia kadry dotyczącej kształcenia zawodowego. Następnie przedstawił sprawozdanie
stanowiące załącznik nr 7 do protokołu).
Janusz Turek – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – w kwestii powołania zespołu inwentaryzacyjnego powiedział, że
w ramach przekazania Wydział wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o uchylenie decyzji
dotyczącej powiatowego mienia. Decyzja Wojewody z 2011 roku dotyczy uchylenia dekretu
PKWN odnośnie przejęcia pałacu na rzecz Skarbu Państwa. W księdze wieczystej zamiast
Powiatu Rawickiego musi pojawić się Skarb Państwa. Wystosowano także pismo do
spadkobiercy o określenie się, w jakim terminie chciałby przejąć nieruchomość. Do dnia
dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec niewniesienia pytań, przeszedł
do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie 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
projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki:
- otrzymano refundację z Urzędu Marszałkowskiego za projekt współfinansowany ze środków
unijnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK
36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu w kwocie 1.016.026,54 zł. W związku z czym dochody
w 2019 roku ogółem zwiększono o tą kwotę. Zwiększono wydatki na bieżącą działalność oraz
wydatki inwestycyjne. Skorygowano w wykazie przedsięwzięć w zadaniu - Budowa
infrastruktury rowerowej limit na 2019 rok – 363.999,35 zł. W roku 2019 zaplanowano wykup
gruntów 224.998,75 zł, promocję projektu 54.000,60 zł, dotację dla partnera projektu - Gminy
Rawicz na opracowanie dokumentacji 85.000 zł. Na 2020 r. przewidziano budowę
infrastruktury. W 2016 r. Powiat Rawicki poniósł koszty związane z dokumentacją, w których
partycypowały Gmina Rawicz i Gmina Pakosław. Ww. gminy będą partycypować w kosztach
wkładu własnego w latach 2019-2020. Następnie odczytała projekt uchwały.
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik z sali narad wyszedł radny Ryszard Drozdowski, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 82% ustawowego składu Rady.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/32/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019-2027
było 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski,
Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki), BRAK GŁOSU 1 (Ryszard Drozdowski).
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika
Powiatu – o omówienie projektu uchwały.
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Na salę narad powrócił radny Ryszard Drozdowski, a więc w posiedzeniu uczestniczyło
15 radnych, co stanowi 88% ustawowego składu Rady.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki:
- w związku z otrzymaną refundacją z Urzędu Marszałkowskiego, dochody i wydatki
zwiększone zostały o 1.016.026,54 zł.
- skorygowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Budowy infrastruktury
rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" - zwiększono wartość zadania na 2019 r.
o 348.500 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych, w tym dotacja dla Gminy Rawicz jako
partnera wyniesie 85.000 zł, przeniesiono z § 6050 do § 6059 wkład własny Powiatu
Rawickiego w wysokości 15.499,30 zł,
Wydatki majątkowe:
 w ramach tego zadania zwiększono wartość na 2019 r. o 348.500 zł,
 wprowadzono zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II pn. „Projekt
budowlany boiska do plażowej piłki i skoczni do skoku w dal" w kwocie 5.000 zł,
 wprowadzono zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego - Szpital Powiatowy
w Rawiczu sp. z o.o." w kwocie 1.000.000 zł,
 zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 32.342,74 zł.
W ramach wydatków bieżących:
 I LO w Rawiczu - przenosi 2.400 zł na konserwację sprzętu komputerowego, 1.703 zł na
koszty postępowania sądowego i odsetek zgodnie z wyrokiem sądu,
 Starostwo Powiatowe – przenosi 50 zł na składki na kwalifikację wojskową, 400 zł na
system wspierający proces rekrutacji do szkół, zwiększa o 5.350 zł na zakup defibrylatora
z osprzętem,
 KP PSP w Rawiczu - przenosi 96.234 zł na odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową
oraz 58 zł na zakup środków czystości.
Zgodnie z Uchwałą Nr 2/147/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2019 r. poprawiono zapis § 9 uchwały ustalający limit zobowiązań.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/33/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali, został on rozpatrzony na posiedzeniach komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Roberta Kozala –
Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – o omówienie sprawozdania.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział, że
zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Starosta Rawicki ma obowiązek
do końca stycznia każdego roku przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W marcu br. kończy się 3-letnia kadencja Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Następnie podał skład komisji i najważniejsze zagadnienia
będące przedmiotem posiedzeń.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są uwagi a wobec ich nie wniesienia
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/34/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Rawickiego za 2018 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
Prowadzący obrady zarządził przerwę od godz. 10.00 do godz. 10.20.
Po wznowieniu obrad wszyscy radni byli obecni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Rawickiego do
Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla
Zrównoważonego Rozwoju".
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 Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego – o omówienie
projektu uchwały.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że uchwała stanowi kontynuację prac
przeciwko budowie kopalni. Pod koniec ubiegłej kadencji powołano Stowarzyszenie
Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego
Rozwoju". Stowarzyszenie nie miało się koncentrować tylko na walce przeciw budowie kopalni
ale i szukaniu alternatyw. Podkreślił jak ważny dla niego jest ten temat, od początku brał udział
w tworzeniu Stowarzyszenia a po jego powołaniu był wiceprzewodniczącym. Kadencja władz
Stowarzyszenia pochodzących z wyboru odpowiada kadencji rad gmin i rad powiatów.
W związku z wyborami samorządowymi zachodzi konieczność delegowania przez Radę

7

Powiatu 2 przedstawicieli Powiatu Rawickiego. Kończąc swoją wypowiedź dodał: „Jeżeli Rada
wyrazi wolę to chciałbym kontynuować swoją misję w Stowarzyszeniu”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – mamy pierwszego kandydata Pana Starostę, poprosił
o wskazanie drugiego kandydata.
Paweł Matysiak – radny – zaproponował Pana Macieja Jagodzińskiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy kandydat wyraża zgodę.
Maciej Jagodziński – radny – wyraził zgodę.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pana
Adama Sperzyńskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za kandydaturą Pana Adama Sperzyńskiego
było 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (1) Adam Sperzyński, NIEOBECNI (2)
(Marek Heinze, Radosław Osiecki).
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pana
Macieja Jaqgodzińskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za kandydaturą Pana Macieja Jagodzińskiego
było 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (1) (Maciej Jagodziński), NIEOBECNI 2
(Marek Heinze, Radosław Osiecki).
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/35/19
w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia Samorządów
Południowo-Zachodniej Wielkopolski "Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju"
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)

8

Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2018 roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem 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 sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
zgodnie z Kartą Nauczyciela Zarząd Powiatu Rawickiego dokonał analizy średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wyniki analizy
wskazały, iż nauczyciele stażyści nie osiągnęli średniej określonej przez Kartę Nauczyciela.
Wobec czego zaistniała konieczność wypłaty do końca stycznia jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla 15 nauczycieli stażystów (7 w ZSZ, 4 w I LO, 4 w ZSPTCKU). Na
podstawie analizy sporządzono sprawozdanie zgodnie z wzorem MEN, które stanowi
załącznik do uchwały.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/36/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Rawicki w 2018 roku
było 14 radnych, 1 przeciw
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (1) (Jakub Moryson), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2
(Marek Heinze, Radosław Osiecki).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na
2019 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Komisja Spraw
Społecznych i Rolnictwa zgłosiła wniosek, aby w miesiącu kwietniu w Planie Pracy Rady
Powiatu Rawickiego na 2019 rok uwzględnić temat: „Sprawozdanie z działalności Szpitala
Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem działalności Izby
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Przyjęć”. Ponadto Radny Pan Ryszard Drozdowski wniósł o ujęcie w Planie Pracy Rady
rozpatrzenia „Raportu o stanie powiatu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu wotum zaufania”.
Następnie przystąpił do głosowania nad uwzględnieniem w Planie Pracy Rady Powiatu
Rawickiego tematu „Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności Izby Przyjęć”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za uwzględnieniem tematu było 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przystąpił do głosowania nad uwzględnieniem
w Planie Pracy Rady Powiatu Rawickiego tematu „Raportu o stanie powiatu oraz podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za uwzględnieniem tematu było 13 radnych,
2 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (13)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz
Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (2) (Maciej Jagodziński, Krzysztof
Kołeczko), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze, Radosław Osiecki).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – wobec niewniesienia pytań do projektu uchwały
przystąpił do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/37/19
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2019 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2019 rok.
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 Przewodniczących Komisji o przedstawienie planu pracy Komisji na
2019 rok.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej.
Aleksandra Ciąder-Hajnce – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa - przedstawiła
Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Jacek Gilewski – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju - przedstawił
Plan Pracy Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/38/19
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2019 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że w związku
z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania do realizacji ww.
zadania, niezbędne jest podjęcie uchwały z uwagi na jego realizację w latach 2019 – 2020,
przy współpracy Powiatu Rawickiego, Gminy Rawicz i Gminy Pakosław.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IV/39/19
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na
obszarze powiatu rawickiego”
było 15
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki imienne:
GŁOSY ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
GŁOSY PRZECIWNE (0), GŁOSY WSTRZYMUJĄCE (0), NIEOBECNI 2 (Marek Heinze,
Radosław Osiecki).
14. 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.
15. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Karol Junory – radny – zaprosił Zebranych do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce, gdzie w dniu 6 lutego br. o godz. 1000 odbędzie się spotkanie „Wspólnie dla
wielkopolskiej wsi”.
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że w dniu 9 lutego br. o godz. 900 w sali sportowej
OSiR-u przy ulicy Kopernika odbędzie się turniej tenisa stołowego organizowany przez Radę
Osiedla Stare Miasto. Zaprosiła wszystkich obecnych do udziału w turnieju.
Maciej Jagodziński – radny – w imieniu Burmistrza Bojanowa oraz Przewodniczącego Rady
poinformował, że w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Powstania
Wielkopolskiego w dniu 16 lutego br. o godz. 1100 będzie odprawiona msza święta w kościele
parafialnym w Bojanowie, po której nastąpi odsłonięcie pomnika na kwaterze Powstańców
Wielkopolskich na cmentarzu.
Jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała reportaż o uboju bydła. Jako członek Komisji
Spraw Społecznych i Rolnictwa zaproponował, aby Komisja poddała pod dyskusję ten temat.
Na naszym terenie nie ma ubojni bydła a Powiat Rawicki jest terenem typowo rolniczym.
W poprzednim systemie przy każdej rzeźni była rzeźnia sanitarna, do której chore zwierzę
można było przywieź. Dziś rzeźnie są prywatne a chore zwierzęta transportowane nawet setki
kilometrów. Do tematu mogłaby się odnieść ARiMR, Izby Rolnicze oraz sami rolnicy, którzy
powinni zawalczyć o dobrostan zwierząt. Aby nasze głosy były słyszalne należałoby
powiadomić Marszałka Województwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jacek Cichosz – Powiatowy Lekarz Weterynarii – powiedział, że reperkusje po emisji
reportażu będą spore. Ubojnia o której był reportaż na dzień dzisiejszy jest zamknięta,
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uprawnienia cofnięte a cały asortyment musi być wycofany. Wiadomo też, że ubojnia działała
nielegalnie. W gospodarstwach mlecznych jest problem wynikający z intensywnego
wykorzystania zwierząt do produkcji mleka. Zwierzęta nie wytrzymują eksploatacji
i odnotowuje się liczne upadki. Chore zwierzęta powinny być w sposób humanitarny usuwane
poprzez eutanazję. Rolnicy mogą mieć problem ze zwierzętami, które uległy wypadkowi
Rzeźnie nie chcąc mieć kłopotów bronią się przed takimi sztukami. Rolnik pozostaje sam
z problemem. Kończąc wypowiedź powiedział: „Jak to rozwiązać? Nie mam pojęcia”.
Wiesław Ceglarek – radny – Pan Starosta w swoim wystąpieniu mówił o projekcie
realizowanym przez Centrum Rehabilitacji Szpitala. Projekt skierowany jest do osób
aktywnych zawodowo, podany jest przedział wiekowy oraz powiaty, które objęte zostały
programem. Zaproponował, aby informację o nim zamieścić w lokalnej prasie oraz na stronie
internetowej.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się 28 lutego br.
16. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam IV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.00.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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