Znak: OR. 0002.4.2019
Protokół nr VI/2019
z VI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 9.00.
W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.
Obecni:
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 VI 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.
Poinformował, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępnione na stronie internetowej
powiatu. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą, aby przy wypowiedziach nie naruszać
przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. 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 zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego z
dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Rawickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie rawickim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o
dofinansowanie
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w
roku 2019.
15. Podjęcie uchwały 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 roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Zawodowy rozwój szkoły
poprzez międzynarodowe mobilności uczniów”, Runda 1 KA 1 Mobilność edukacyjna, KA
102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Europejskie praktyki szansą
na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie”, Runda 1 KA1 Mobilność edukacyjna, KA 102
Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z V 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 V sesji?”
W głosowaniu brało udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z V sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) składane przez
Państwa radnych interpelacje mogą być one składane zarówno podczas sesji jak i w okresie
międzysesyjnym w formie pisemnej. Następnie zapytał, czy Państwo radni wnoszą
interpelacje i zapytania.
Marek Heinze – radny – zwraca się o skoordynowanie działań mających na celu dokonanie
zakupu 9 osobowego samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.
Wzorem lat ubiegłych taki zakup mógłby być sfinansowany ze środków przekazanych przez
Gminy oraz Radę Powiatu. Z przedłożonego sprawozdania z działalności Warsztatów wynika,
że wysłużone pojazdy zostały sprzedane, ich utrzymanie nie byłoby ekonomiczne i
bezpieczne. Środki pozyskane ze sprzedaży są niezbędne do przeprowadzenia remontów,
które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie jednostki (załącznik nr 3 do protokołu).
Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej
Górce – powiedziała, że złożony został wniosek do PFRON o dofinansowanie zakupu 9osobowego busa. Dofinansowanie wynosi 70%, pozyskać musimy 30%. Mamy środki ze
sprzedaży busów. Gdyby jednak była wola i możliwość dofinansowania przez samorządy tych
30% (na jednego beneficjenta przypada ok. 7.000 zł) wówczas posiadane środki można
przeznaczyć na remonty.
Grażyna Kośmider – radna – wielu właścicieli psów nie sprząta po nich. Efekty widać na
ulicach, chodnikach, skwerach i plantach. Ponadto wieczorami psy puszczane są bez smyczy
lub prowadzane po plantach, po klombach i rabatach. Przykro patrzeć jak kwiaty są niszczone
przez zwierzęta. W imieniu wszystkich zaniepokojonych mieszkańców prosi aby patrole policji
częściej były widoczne na plantach i reagowały na takie zachowanie. Zapytała, czy nakładane
są mandaty za niesprzątanie psich odchodów, jeśli tak, to ile wystawiono ich w 2018 roku na
terenie Rawicza (załącznik nr 4 do protokołu).
Podczas posiedzenia Rady Osiedla nr 1 Stare Miasto radni osiedlowi zwrócili uwagę, że na
miejscach wyznaczonych dla dostawców i kurierów często parkują auta osobowe
uniemożliwiając im dostawy towarów. Radni proszą o zwrócenie uwagi na powyższy problem
przez Policję (załącznik nr 5 do protokołu).
Maciej Jagodziński – radny – na jakim etapie jest sprawa odszkodowań za zniszczone drogi
powiatowe przez firmy budujące S5, szczególnie na terenie Gminy Bojanowo.
Zapytał, czy Zarząd Powiatu będzie wnioskował o finanse z rządowego programu budowy
infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Pierwsze wnioski można składać do 12 kwietnia br.
a kolejne do sierpnia br.
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Powiedział, że należy się zastanowić nad powołaniem zawodu piwowara, który wyginął.
W całym kraju jak i na naszym terenie powstają małe lokalne browary i dobrze byłoby się
takim kierunkiem zainteresować, szczególnie w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych
CKU w Bojanowie (załącznik nr 6 do protokołu).
Tadeusz Pawłowski – radny – pocztą otrzymał anonimowe pismo, jednak poruszane są
istotne sprawy dotyczące funkcjonowania rawickiego szpitala. Przekazał pismo Panu staroście
celem zbadania i omówienia na kolejnej sesji (załącznik nr 7 do protokołu).
W ubiegłym roku Burmistrz Gminy Rawicz na spotkaniu z mieszkańcami Hazów poinformował,
że przebuduje drogę w m. Ugoda. Sprawa dotyczy drogi na odcinku od Zawad do Dębionki,
czyli drogi będącej w zarządzie Powiatu Rawickiego. Wobec powyższego zapytał, czy
dokonano uzgodnień pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Gminy Rawicz co do
terminu i zakresu robót związanych z przebudową nawierzchni (ok. 700 mb) na drodze
powiatowej Nr 5487P (załącznik nr 8 do protokołu).
Radosław Osiecki – radny – interpelacja dotyczy zamontowania bankomatu na terenie
szpitala. Rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Banku PKO, który poinformował, że jest to
decyzja centrali ale Starostwo winno wystąpić z pismem.
Mieszkańcy Kawcza są zaniepokojeni, ponieważ na terenie Gospodarstwa Hodowli Zwierząt
Zarodowych w Kawczu podczas prac porządkowych uszkodzono słup na którym znajdowało
się bocianie gniazdo. Słup postawiono ale bez gniazda. Bocian przyleciał i nie może znaleźć
miejsca. Jest to przykre, gdyż bociany są wpisane w krajobraz naszego kraju. Jeżeli Starostwo
szybko zareagowałoby to ma nadzieję, że kwestia ta jest do załatwienia.
Kolejna sprawa dotyczy oczyszczenia ścieżki rowerowej z Rawicza do Szymanowa, na której
zalega trawa i ziemia.
Od ronda Bitew Rawickich w kierunku Sarnowy znajduje się nielegalne wysypisko śmieci.
Przebiega tamtędy szlak rowerowy a wysypisko nie jest chlubną wizytówką miasta (załącznik
nr 9 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 10
do protokołu) oraz prezentację, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia 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
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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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki i
tak w 2019 roku:
- dochody ogółem zwiększono o 56.187,01 zł, w tym bieżące o 36.298,91 zł i majątkowe o
19.888,10 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 376.187,01 zł, w tym bieżące o 17.187,01 zł i majątkowe o
359.000,00 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 320.000,00 zł.
W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2.2 "Budowa infrastruktury rowerowej (...)" zwiększono
łączne nakłady finansowe do kwoty 18.860.511,09 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie
411.380,00 zł na opracowanie projektu budowlanego, studium wykonalności oraz programu
funkcjonalno - użytkowego. Na 2019 r. i 2020 r. zaplanowano limit w łącznej kwocie
18.449.131,09 zł.
W związku z otrzymanym pismem Nr WA-0901/22/7/2019 z dnia 15 marca 2019 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono w 2019 r. do poz. 14.3, 14.3.1
kwotę 28,00 zł będącą na koniec 2018 roku zobowiązaniem wymagalnym z tytułu podatku od
nieruchomości, dotyczącym deklaracji za 2018 r. a zapłaconym w 2019 r. (w 2018 r.
wprowadzono do poz.6, 14.2). 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/54/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019-2027
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wnioski kierowników komórek
organizacyjnych szczegółowo zostały omówione na posiedzeniu komisji. Zarząd Powiatu
dokonał autopoprawki do budżetu na 2019 rok:
- dochody i wydatki zostały jeszcze zwiększone o 6.526 zł.
Wydatki majątkowe:
1. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 39.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji
deszczowej”, o 45.155,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw",
2. PZD w Rawiczu - zwiększa o 27.798,00 zł na zakup sprzętu do frezowania pni,
3. w zadaniu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji
(...)" przeniesiono 85.000,00 zł dotacji dla Gminy Rawicz do rozdz. 60016, w związku
z tym, że planowane opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy dróg gminnych,
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4. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne umniejszono jeszcze o 72.953 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PCUW w Rawiczu – zwiększa o 2.891 zł na dodatki funkcyjne dla pracowników,
2. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 5.208,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do obsługi
gastronomicznej,
3. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 3.100 zł na wykonanie ogrodzenia betonowego,
4. DPS Osiek - zwiększa o 6.526,00 zł m.in. na zakup środków chemicznych, koszty wyjazdu
do Holandii,
5. PCPR w Rawiczu - przenosi 1.278 zł na obsługę w zakresie BHP,
6. POW w Łaszczynie - przenosi 105 zł na opłatę notariusza.
Rezerwę ogólną umniejszono jeszcze o 11.199 zł.
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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/55/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Rawickiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście. Materialy 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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedział, że Statut Powiatu Rawickiego nie przewiduje
głosowania autopoprawek, wobec powyższego dokonano zmiany w trybie prac nad projektem
uchwały budżetowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/56/19
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w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 sierpnia
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali, został on rozpatrzony na posiedzeniach komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Marcina Wysokińskiego – Komendanta
Powiatowego Państwowej straży Pożarnej w Rawiczu – o omówienie informacji.
Marcin Wysokiński – Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej – powiedział, że na
koniec 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP zatrudnionych było 50 osób, w tym 48
funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Podobnie jak w całym kraju występują braki kadrowe.
Pojazdy i sprzęt pożarniczy jest na bardzo dobrym poziomie, czynimy starania o pozyskanie
samochodów operacyjnych. Dla jednostki OSP Izbice zakupiono lekki samochód ratowniczo –
gaśniczy Iveco Daily. Natomiast jednostki funkcjonujące w Krajowym systemie RatowniczoGaśniczym oraz działające poza KSRG otrzymały dofinansowanie na łączną wartość
567.661,79 zł. W Powiecie Rawickim łącznie jest 58 jednostek OSP. W roku ub. odnotowano
spadek zdarzeń w stosunku do roku 2017. Odnotowano 354 interwencje do pożarów oraz
działań ratowniczych, w których uczestniczyło 27 jednostek. Działalność kontrolno –
rozpoznawcza w obiektach użyteczności publicznej oraz prewencja jest na poziomie lat
ubiegłych. Jeśli chodzi o działalność operacyjną zorganizowano 10 ćwiczeń zgrywających dla
służb i podmiotów współdziałających na różnych obiektach, przeprowadzono inspekcje
gotowości operacyjnej, przeglądy techniczne, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia
podstawowe strażaków-ratowników. Jeśli chodzi o działalność kwatermistrzowską to w
ramach doposażenia w 2018 roku dokonano zakupów o wartości ponad 123.000 zł.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi do informacji
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/57/19
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
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
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Rawickim.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Grażynę Marczyńską – Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu – o omówienie informacji.
Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – powiedziała, że stan
sanitarny Powiatu Rawickiego nie uległ pogorszeniu w stosunku do lat poprzednich.
Państwowa Inspekcja Sanitarna w ub. roku przeprowadziła 1037 kontroli, nałożyła
10 mandatów, na łączną kwotę 2.700 zl, wydała 284 decyzje administracyjne. Prowadzi
ponadto działalność opiniodawczo – nadzorową m.in. zaopiniowano 73 dokumentacje
projektowe, które dotyczyły obiektów branży spożywczej (sklepy, obiekty gastronomiczne),
zakładów fryzjerskich, zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych oraz usługowych i placówek
oświatowych. Jednym z większych obszarów podlegającym kontroli jest jakość wody. W 2018
roku sprawowano nadzór nad 23 wodociągami. Jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi jest dobra. W roku ubiegłym skontrolowano wszystkie wodociągi, wydano9 decyzji
do opłat, nie nałożono mandatów karnych a 4 wodociągi prowadziły stałą dezynfekcję wody:
wodociąg zakładowy Zakład Karny Rawicz, wodociąg zakładowy Słupia Kapitulna, wodociąg
zakładowy GOBARTO oraz wodociąg zakładowy Rawicz-Polska Fabryka Wódek. Badana
woda w kąpieliskach spełniała wymagania. Na terenie powiatu są 2 baseny znajdujące się
pod stałym nadzorem Inspekcji Sanitarnej a w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy i
właściciele prowadzą stały monitoring jakości wody. Na naszym terenie są miejsca sezonowe
wyznaczone do kąpieli – Sierakowo, Pakosław, Jutrosin, Ostoje i tu także jakość wody jest
badana zgodnie z przepisami. Ocenie podlegały także obiekty hotelarskie, restauracje,
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, obiekty lecznictwa zamkniętego i otwartego, obiekty
żywnościowo-żywieniowe. Na terenie powiatu rawickiego objęto nadzorem 221 zakładów
pracy, wykonano 104 kontrole w 80 obiektach. Kończąc swoją wypowiedź wspomniała także
o działalności oświatowo-zdrowotnej oraz promocji zdrowia, sytuacji epidemiologicznej w
zakresie chorób zakaźnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
informacji i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/5819
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

8

Wyniki imienne:
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
Prowadzący obrady Pan Roman Sidor zarządził przerwę od godz. 10.20 do godz. 10.40.
Po wznowieniu obrad wszyscy radni byli obecni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018.
Roman Sidor
sprawozdaniem
Rady i Zarządu.
Stowarzyszenia
sprawozdania.

- Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Annę Hejducką – Prezesa
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej górce – o omówienie

Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – powiedziała, że
sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej składa się z części finansowej i
merytorycznej. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce otrzymało
dofinansowanie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON w 2018
roku w wysokości 912.780 zł, ze środków Powiatu Rawickiego 101.420 zł. Wydatkowano
kwotę 1.014.200 zł, która stanowi 100% otrzymanej dotacji. Największą część wydatków
stanowią wynagrodzenia, bo aż 734.047,37 zł. Wynagrodzenia pracowników wynosiły średnio
brutto 2.647,83 zł, netto 1.911,18 zł. Terapia prowadzona jest w 12 pracowniach, na zakup
materiałów wydatkowano 56.485,22 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano gotowe
wyroby uczestników na kwotę 19.357,50 zł. W ramach treningu ekonomicznego wypłacono
uczestnikom 46.482,35 zł. Liczba uczestników Warsztatów wynosi 55 osób, w tym 25 kobiet i
30 mężczyzn. Są to osobyo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz ze sprzężeniami. W roku ubiegłym 3 osoby opuściły Warsztaty a na
ich miejsce przyjęto nowe. Ważnym elementem pracy jest współpraca z rodzicami lub
opiekunami uczestników Warsztatów. Z prowadzonej terapii w 2018 roku korzystało 55
uczestników, którzy otrzymywali wsparcie: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
rehabilitacyjne. Wobec uczestników warsztatów realizowane indywidualne formy rehabilitacji i
terapii, które były oceniane, modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz
możliwości uczestnika.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/59/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
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
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w powiecie rawickim.
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 Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania
przekazane i współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W roku ub. zakończono realizację programu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. Na terenie powiatu
są 2 Domy Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku. DPZ w Osieku przeznaczony dla
mężczyzn chorych przewlekle psychicznie w ub. roku zwiększył liczbę miejsc z 92 do 100.
DPS w Pakówce liczy 170 mieszkańców, jest to dom koedukacyjny dla osób z upośledzeniem
umysłowym. W ramach ustawy o pomocy społecznej przy Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Łaszczynie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2018 r.
w Ośrodku przebywały 3 osoby, w tym 2 dzieci. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały
Dworek” liczy 30 miejsc. Placówka jest w fazie restrukturyzacji, reorganizacji na dwie po
czternaścioro dzieci. W 2018 r. na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonowały 54 rodziny
zastępcze a w nich wychowywało się 98 dzieci, w tym 14 pełnoletnich wychowanków. Rodzice
biologiczni w przypadku umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy (placówce), czy
w pieczy rodzinnej zobowiązani są do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w tej pieczy do
wysokości przyznanej pomocy tj. do wysokości kosztów danej placówki, czy do wysokości
pomocy udzielanej w rodzinach na podstawie decyzji administracyjnej. Większość rodziców
jest zwalniana z odpłatności lub decyzją odstąpiono od ustalenia odpłatności. Na koniec 2018
roku6 rodziców na podstawie decyzji Starosty Rawickiego posiadało ustaloną opłatę za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej. PCPR prowadzi także postępowania egzekucyjne
w administracji, na chwilę obecną kilkanaście takich spraw prowadzi Naczelnik Urzędu
Skarbowego. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określa
zadania, jakie PCPR realizuje w ramach rehabilitacji społecznej, są to: - turnusy
rehabilitacyjne, - dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych, - likwidacja
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, - sport, kultura, rekreacja
i turystyka. W ramach działań bieżących Powiatowe Centrum realizuje programy związane
z działaniami skierowanymi na rzecz osób niepełnosprawnych, program rozwoju pieczy
zastępczej, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w powiecie rawickim, a od 2012 r. pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/60/19
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w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
w powiecie rawickim
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018.
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 Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Starosty Rawickiego z roku 2012
znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i stanowi odrębny wydział. Praca
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy ściśle pracy merytorycznej z dzieckiem
i rodziną zastępczą oraz współdziałania w tym zakresie z rodziną biologiczną i podmiotami
ważnymi dla funkcjonowania dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 roku 9 osób zgłosiło chęć
bycia rodziną zastępczą i przystąpienia do szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą.
Wszystkie osoby ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskały kwalifikacje do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wydano 24 opinie psychologiczne, zdiagnozowano 13
dzieci i sporządzono 13 diagnoz. W skali roku odbyło się 6 spotkań grup wsparcia, w których
uczestniczyło 12 rodzin. Dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej,
przeprowadzono 161 ocen. W ocenach uczestniczą organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, szkoła, przedszkole, przedstawiciel
ośrodka adopcyjnego, kurator sądowy. Jedenaście rodzin pełniących funkcję rodzin
zastępczych zostało poddanych ocenie. Wszystkie rodziny otrzymały ocenę pozytywną.
Do ośrodka adopcyjnego w roku ubiegłym zgłoszono 4 dzieci, 1 dziecko zostało
zakwalifikowane do przysposobienia i znalazło rodzinę adopcyjną. Pozostałe nie
zakwalifikowano do przysposobienia z powodu: silnych więzi z rodzicami zastępczymi, wieku
dziecka oraz braku zgody dziecka na zmianę środowiska. Udzielono pomocy 5 pełnoletnim
wychowankom przy opracowywaniu Programu Usamodzielnienia. Wspierano i korygowano
proces usamodzielnienia z 27 pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad
projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/61/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o
dofinansowanie
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w roku 2019.
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 Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zasady udzielania pomocy, w tym wysokość pomocy i zakres określają ustawy bądź
rozporządzenia do ustaw. W sytuacjach, gdy środki przekazane przez PFRON mogą okazać
się niewystarczające dla zgłoszonych potrzeb w danym powiecie, istnieje możliwość przyjęcia
przez radę powiatu uchwały określającej dodatkowe kryteria, które pozwolą na jak najbardziej
optymalny wybór wniosków, które w pierwszej kolejności należy zrealizować. Taka uchwała
funkcjonowała w roku ubiegłym, natomiast w roku bieżącym dopisano do wykazu sprzętu
zakup roweru trójkołowego. Proponujemy także zróżnicowane progi dochodowe od 60% do
95%. Przy zadaniu turnusy rehabilitacyjne pierwszeństwo w dofinansowaniu mają osoby
niepełnosprawne do 16 r.ż. oraz do 24 r.ż., I i II grupa inwalidzka a jeżeli starcza środków to III
grupa inwalidzka.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/62/19
w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
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15. Podjęcie uchwały 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 roku 2019.
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 Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – o omówienie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
kwota przeznaczona przez PFRON dla Powiatu Rawickiego na 2019 rok to 1.682.182 zł.
Wspólnie z Powiatowym urzędem Pracy proponuje podział na rehabilitację społeczną
1.529.182 zł i zawodową 153.000 zł. W ramach rehabilitacji zawodowej na:
 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 100.000 zł,
 wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy – 13.000 zł,
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej – 40.000 zł.
W ramach rehabilitacji społecznej na:
 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 220.000 zł,
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 10.850 zł,
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 190.000 zł,
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych – 129.552 zł,
 dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej – 978.780 zł.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/63/19
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 roku 2019
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
Maciej Jagodziński – radny – w imieniu Stowarzyszenia Razem Raźniej w Bojanowie
podziękował Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pani Prezes
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce za współpracę i pomoc
finansową.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja,
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb
konkursowy.
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 Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
projekt dotyczy szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego będą realizowały projekt a
realizacja zaplanowana jest od 1 września 2019 r. na okres 2 lat. Projekt dotyczył będzie
doposażenia i wyposażenia pracowni przedmiotowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, kursów dla uczniów, straży i praktyk dla uczniów.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/64/19
w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie
8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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
17. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Zawodowy rozwój
szkoły poprzez międzynarodowe mobilności uczniów”, Runda 1 KA 1 Mobilność
edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia
zawodowego.
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 Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
wniosek dotyczy praktyk zagranicznych dla 60 uczniów we wszystkich zawodach kształcących
się w Zespole Szkół Zawodowych. Praktyki odbywać się będą we Włoszech i Hiszpanii
a wartość projektu ok. 150.000 euro.
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Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/65/19
w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Zawodowy rozwój szkoły poprzez
międzynarodowe mobilności uczniów”, Runda 1 KA 1 Mobilność edukacyjna, KA 102
Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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

18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Europejskie praktyki
szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie”, Runda 1 KA1 Mobilność
edukacyjna, KA 102 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia
zawodowego.
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 Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i
Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
wniosek dotyczy praktyk zagranicznych dla 27 uczniów we wszystkich zawodach kształcących
przez Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych tj. weterynarza, rolnika i informatyka. Praktyki
odbywać się będą we Włoszech i Hiszpanii a wartość projektu ok. 70.000 euro.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VI/66/19
w sprawie realizacji projektu ERASMUS+ „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów
szkoły w Bojanowie”, Runda 1 KA1 Mobilność edukacyjna, KA 102 Mobilność osób
uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego
głosowało 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
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
19. 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 2019 r., poz. 511) odpowiedź na
złożone w dniu dzisiejszym interpelacje zostanie przekazana Państwu radnym w terminie
14 dni.
20. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Tadeusz Pawłowski – radny – zapytał Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału
Oświaty, Promocji i Rozwoju, czy od poniedziałku od posiedzenia Komisji Rady w oświacie
zaszły jakieś zmiany. Wicepremier Gowin w telewizji mówił, że ma plan B jeśli rząd nie dojdzie
do porozumienia z nauczycielami zapytał, czy Pani Naczelnik ma wiedzę na czym on polega.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odpowiedziała, że od
poniedziałku tj. od dnia posiedzenia Komisji nic się w tym względzie nie zmieniło.
Tadeusz Pawłowski – radny – w porządku obrad sesji w pierwszej kolejności są interpelacje
i zapytania radnych a po nich wystąpienie Starosty, jako sprawozdanie. W pierwszej kolejności
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności a dopiero później radni pytają lub interpelują.
Poprosił Przewodniczącego Rady aby od następnej sesji zmienić kolejność punktów.
Powiedział, że radni do końca kwietnia mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
Obecnie Urząd Skarbowy rozlicza podatników drogą elektroniczną, w związku z powyższym
zapytał, czy jest potrzeba drukowania zeznania podatkowego (PIT) jako załącznika do
oświadczenia majątkowego.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że kolejność punktów na sesji jest
kwestią umowną. Statut Powiatu Rawickiego przewiduje, jakie elementy w porządku obrad
sesji są wymagane a porządek sesji ustala Przewodniczący Rady.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że przychyli się do uwagi Pana radnego.
Radosław Osiecki – radny – powiedział, że otrzymał wiadomość, iż w dniu jutrzejszym
gniazdo zostanie zamontowane.
Poinformował, że 2 kwietnia br. odbędzie się uroczystość przeniesienia szczątków Józefa
Miedzińskiego na rawicki cmentarz.
Dowódca Powstania Wielkopolskiego ksiądz Zdzisław Zakrzewski, jest honorowym
obywatelem Rawicza, zasłużonym dla Powiatu Rawickiego, gdyż stał na czele struktur
Powstania Wielkopolskiego i zasługuje na swoją ulicę. W tej sprawie Stowarzyszenie
Rawiczaki zgłosi petycję.
Drugą zasłużoną osobą jest dowódca Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki.
Miał swoją ulicę w Rawiczu (obecna Grota Roweckiego), dlatego Stowarzyszenie będzie
wnosić aby jedną z ulic w Rawiczu nazwać jego imieniem.
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Jacek Gilewski – radny – powiedział, że w jego odczuciu artykuły w Orędowniku
Samorządowym są zbyt ogólne i dezinformują przeciętnego czytelnika. Gazetka samorządowa
kierowana jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Rawickiego, dlatego chciałby aby
zamieszczone informacje były rzetelne. Został powołany nowy zespół redakcyjny i prosi aby
w przyszłości nie popełniano takiej dezinformacji.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – poprosił o uściślenie.
Jacek Gilewski – radny – artykuł „Zdrowy Styl Życia PCK”. Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia odbyła się w Starostwie Powiatowym. W artykule nie
wspomniano kto wygrał Olimpiadę oraz jaką instytucję prezentował. Napisano tylko, że wzięli
w niej udział m.in. uczniowie ZS im. Jana Pawła II oraz I LO w Rawiczu. Dodał, że Olimpiady
nie wygrał żaden z uczniów wymienionych szkół.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że nie można mówić o manipulowaniu
tylko o niepełnej informacji. Wyraził nadzieję, że pewne niedoskonałości znikną wraz
z powołaniem nowego redaktora naczelnego. Orędownik jest czasopismem ukazującym się
w całym powiecie i piszemy o wszystkim, co dzieje się w całym powiecie.
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu została
zgłoszona do inicjatywy PZU „Żyje się tylko raz”. Program będzie polegał na przeprowadzeniu
dla mieszkańców Gminy Rawicz, w różnych grupach społecznych warsztatów z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatora. By zagłosować na projekt
wystarczy bezpłatnie kliknąć serduszko, po otwarciu linku. Zachęciła wszystkich obecnych do
głosowania.
Jakub Moryson – Wicestarosta – dodał, że po poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Wydział
Oświaty, Promocji i Rozwoju przekazał tą informację do szkół.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że o składanie oświadczeń
majątkowych prosimy zgodnie z art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym który brzmi: „Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady
2) starosta, przewodniczący rady powiatu – wojewodzie,
3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej, osoba zarządzającaq i członek organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu
starosty – staroście”.
Jest to umocowanie prawne a my musimy działać zgodnie z przepisami i wymagać kopii
zeznania podatkowego.
Tadeusz Pawłowski – radny – ustawa nie podaje jaki to ma być PIT.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – art. 25c ust. 3 mówi o kopi swojego zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Składamy
zeznanie podatkowe w oparciu o PIT-y, które otrzymujemy od pracodawcy i to nie budzi
wątpliwości. Złożony PIT jest podstawą do dokonania analizy i porównania treści
analizowanego oświadczenia majątkowego oraz kopi zeznania PIT. Składając zeznanie
podatkowe elektronicznie otrzymujemy wydruk potwierdzający jego złożenie.
Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – powiedziała, że
od 2019 roku organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia
rocznych sprawozdań na stronach internetowych KRS. Zgodnie z przepisami publikuje się je
do końca czerwca ale nie później niż w ciągu 15 dni od zatwierdzenia przez walne Zebranie.
Zwróciła się z prośbą o przekazanie tej informacji organizacjom pozarządowym.
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Roman Sidor – Przewodniczący Rady – przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego do dnia 30 kwietnia br.
Ponadto poinformował, że w dniu 12 kwietnia br. o godz. 16.00 w I LO w Rawiczu odbędzie się
nadzwyczajna sesja z okazji 20-lecia samorządu a kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego
odbędzie się 26 kwietnia (piątek) br. a posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia (wtorek) br.
21. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam VI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.40.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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