Znak: OR. 0002.7.2019
Protokół nr VIII/2019
z VIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.
Obrady rozpoczęto 26 kwietnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:26 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.
Obecni:
1. Wiesław Ceglarek
2. Aleksandra Ciąder – Hajnce
3. Ryszard Drozdowski
4. Katarzyna Frąckowiak
5. Marek Heinze
6. Maciej Jagodziński
7. Karol Junory
8. Krzysztof Kołeczko
9. Grażyna Kośmider
10. Paweł Matysiak
11. Jakub Moryson
12. Radosław Osiecki
13. Roman Sidor
14. Adam Sperzyński
15. Szymon Węcłaś
Nieobecni:
1. Jacek Gilewski
2. Tadeusz Pawłowski
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 VIII 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.
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.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Poinformował, że w planie pracy Rady na miesiąc kwiecień przewidziane były tematy:
 Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2025”.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/354/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2019 r.
Poinformował, że Pani Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju
zwróciła się z pismami o wykreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji powyższych tematów,
na co wyraził zgodę. Następnie odczytał pisma (załącznik nr 3 do protokołu). Ponadto
poinformował, że w dniu 17 kwietnia br. otrzymał pismo Pana Adama Sperzyńskiego –
Starosty Rawickiego zawierające prośbę o rozszerzenie porządku obrad o temat: „Podjęcie
uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2019 – 2027” (załącznik nr 4 do protokołu).. Podjęcie przedmiotowej
uchwały spowodowane jest m.in. zwiększeniem kwoty wolnych środków i udziałów, które
zostaną wniesione do Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Przypomniał, że zgodnie
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz.
511) rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady. Zaproponował, aby temat rozpatrzyć jako pkt 6 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 głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 (Jacek
Gilewski, Tadeusz Pawłowski).
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
Porządek obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
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. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.,
z uwzględnieniem działalności Izby Przyjęć.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie dróg powiatowych, wykonaniu
robót w 2018 roku oraz planie robót w 2019 roku.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2017 - 2018 z realizacji
„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2020”.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokoły z VI i VII sesji Rady
Powiatu Rawickiego były wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.
Nie wniesiono do nich poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych
jest za przyjęciem protokołu z VI sesji?”
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr VI głosowało 15 radnych.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z VI sesji”.
Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z VII sesji?”
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr VII głosowało 15 radnych.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z VII sesji”.
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4. 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) oraz prezentację, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Grażyna Kośmider – radna – w kwestii przydziału godzin ponadwymiarowych dla kadry
kierowniczej w szkołach zapytała, jakich szkół i przedmiotów to dotyczy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że dotyczyło to szkoły w Bojanowie
i Zarząd nie wyraził zgody.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że nie
ma możliwości przydziału godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów i wicedyrektorów. Istnieje
możliwość, że jeżeli z języka polskiego i matematyki jest więcej godzin wówczas organ
prowadzący może wyrazić zgodę na naliczanie i realizację godzin ponadwymiarowych. W tym
przypadku takiej sytuacji nie było a dotyczy to arkusza na rok szkolny 2019/2020.
Grażyna Kośmider – radna – poprosiła o przekazywanie informacji radnym o uroczystościach
typu Dni Rzemiosła, aby swoją obecnością mogli okazać szacunek chyba, że jest to
uroczystość na którą było imienne zaproszenie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że zaproszenie było imienne a Starostwo
nie było organizatorem uroczystości.
Marek Heinze – radny – w okresie, kiedy cała Polska objęta była strajkiem nauczycieli, czy
odbywały się spotkania z nauczycielami, komitetami strajkowymi szkół podległych powiatowi,
jaki charakter miały ewentualne spotkania, czy planowane jest wypłacenie wynagrodzenia
nauczycielom za okres strajku, czy może będzie to forma nagród bądź inne kompensacyjne
świadczenie.
Jakub Moryson – Wicestarosta – powiedział, że dwukrotnie w obecności związków
zawodowych odbyły się spotkania z dyrektorami szkół. Treść rozmów była przekazywana
nauczycielom, jak również to, że wyrażał chęć bezpośredniego spotkania się z nauczycielami.
Nauczyciele nie widzieli takiej potrzeby. W kwestii rekompensaty wynagrodzenia powiedział,
że do tej pory samorządy nie otrzymały oficjalnych stanowisk, jak postępować. Otrzymaliśmy
jedynie wytyczne z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które jednoznacznie stwierdzały, że za
czas strajku wynagrodzenie nie przysługuje. Szkoły mają te środki na paragrafie płac. Jeżeli
otrzymamy jakieś wskazówki, samorządy będą się zastanawiać co w tej materii zrobić. Jeżeli
mówimy, że wynagrodzenie wypłaca się za czas przepracowany, w mediach pojawiają się trzy
sugestie: - nagrody, - podwyższenie dodatku motywacyjnego, - godziny ponadwymiarowe.
Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję, że spotka się z dyrektorami po
okresie długiego weekendu majowego celem wypracowania stanowiska.
Krzysztof Kołeczko - radny – czy młodzież przystępująca do matury otrzymała kwalifikacje
i czy matury są zagrożone zapytał.
Jakub Moryson – Wicestarosta – odpowiedział, że w powiecie rawickim od początku
egzaminy nie były zagrożone. Zanim w mediach ukazała się informacja o zakończeniu strajku
przez ZNP, w środę w naszych szkołach zebrały się rady klasyfikacyjne. W dniu dzisiejszym
w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Zawodowych o godz. 16.00 i 16.30 planowane
są uroczystości zakończenia roku szkolnego klas III i IV. Dyrektorzy byli przygotowani na
wypadek dalszego trwania strajku. Komisje zostałyby uzupełnione nauczycielami z Gminy
Rawicz.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Grażyna Kośmider – radna – zwróciła się z prośbą o przygotowanie raportu i dokonanie
analizy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w obszarze pomocy społecznej, w tym DPS i POW (załącznik nr 7 do protokołu).
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej strajkowali, w związku z czym pojawiły się
głosy, że z tego powodu będą znaczne opóźnienia w diagnozowaniu i terapii dzieci. Zapytała,
czy można skrócić terminy oczekiwania na wizytę (załącznik nr 8 do protokołu).
Zapytała, czy osoby strajkujące w szkołach otrzymają wynagrodzenie za okres strajku
(załącznik nr 9 do protokołu).
Mieszkańcy nadal zgłaszają potrzebę istnienia w Rawiczu całodobowej apteki. Warto powrócić
do rozmów z właścicielami nowo otwartych aptek, aby zgodziły się na pełnienie nocnych
dyżurów (załącznik nr 10 do protokołu).
Radosław Osiecki – radny – ścieżka rowerowa z Rawicza do Szymanowa została zniszczona
przez firmę wykonującą usługi energetyczne i zabezpieczenie przepustu drogowego
naprzeciw posesji nr 40 i 19 w Szymanowie. Wysypany tłuczeń staje się niebezpieczny dla
przechodniów i rowerzystów.
Kolejna dotyczy wymalowania pasa dla rowerów na odcinku drogi z Dębna Polskiego do
skrzyżowania z drogą w kierunku Szymanowa z uwzględnieniem montażu lustra z wyjazdu
z ul. Życzliwej na ul. Wawrzyniaka.
Na wiadukcie za Masłowem nad drogą S5 są wysokie progi dla rowerzystów. Należałoby się
przyjrzeć temu i przystosować je do bezpiecznego użytkowania przez rowerzystów (załącznik
nr 11 do protokołu).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika
Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w 2019 roku:
 dochody ogółem, w tym bieżące zwiększono o 71.378,24 zł,
 wydatki ogółem zwiększono o 2.241.378,24 zł, w tym bieżące o 71.378,24 zł
i majątkowe o 2.170.000 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 2.170.000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu budżetu 427.280 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/68/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019-2027
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

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 Zarząd dokonał autopoprawki.
Zwiększono dochody o 71.378,24 zł, w tym dochody należne jst z tytułu realizacji zadań
zleconych (69.800 zł), zwrot od komornika i dłużnika wydatków poniesionych z dotacji w 2018
r. z zakresu gospodarki nieruchomościami (225,24 zł), zwrot wykonania zastępczego rozbiórki
zrealizowanej z dotacji w 2018 r. (1.353 zł).
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej
w m. Tarchalin przy drodze powiatowej nr 4906P - dokumentacja projektowa na kwotę
20.000 zł,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zwiększa udziały w Szpitalu Powiatowym w Rawicz
Sp. z o.o. - o 2.150.000 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 4.613,00 zł oraz przenosi 1.500 zł na pielęgnację zieleni na
boisku,
2. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 2.603 zł na wykonanie nasadzeń,
3. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 6.176 zł na nagrody na konkursy, 28.000 zł na
dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Warszawy i Leszna,
zwalnia 14.490 zł z dotacji na dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwiększa
o 1.578,24 zł z tytułu zwrotu dotacji do WUW w Poznaniu wydatkowanej w 2018 r. a
zwróconej w 2019 r. przez komornika i dłużników (1.578,24 zł),
4. I LO w Rawiczu - zwiększa o 69.800 zł, w tym drzwi zewnętrzne (10.000 zł), remont sali
nr 27 (41.500 zł), meble (18.300 zł).
Zwiększono rezerwę ogólną o 7.274 zł. Zwiększono wolne środki o 2.170.000 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/69/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

8. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.,
z uwzględnieniem działalności Izby Przyjęć.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że sprawozdanie zostało rozpatrzone na
posiedzeniach komisji Rady. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Ewę
Kaźmieruk – Wiceprezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. –
o omówienie sprawozdania.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. –
podziękowała za dofinansowanie szpitala. Środki te potrzebne są na rozbudowę nowego
skrzydła. W kwestii sprawozdania powiedziała, że było ono szeroko omówione na
posiedzeniu Komisji Rady. Najważniejsza inwestycja jaką jest rozbudowa szpitala idzie
zgodnie z harmonogramem.
Radosław Osiecki – radny – zapytał, ile osób z poszczególnych gmin korzysta ze szpitala.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. –
ze szpitala korzystają mieszkańcy wszystkich Gmin Powiatu Rawickiego oraz ościennych
tj. Wąsosza, Góry, Żmigrodu oraz pozostałych i jest to trend rosnący.
Marek Heinze – radny – powiedział, że rawicki szpital ulega rozbudowie i modernizacji, są
możliwości projektowe rozmieszczania pomieszczeń stąd wnioskuje o utworzenie apteki, aby
rozwiązać problem dyżurów nocnych w powiecie. Umiejscowienie apteki przy szpitalu byłoby
komfortem dla korzystających z wieczornej i nocnej opieki medycznej.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. –
powiedziała, że to pytanie niejednokrotnie kierowane było do szpitala. Zgodnie z przepisami
muszą być spełnione warunki lokalowe tj. ok. 100m². W nowym skrzydle zgodnie
z zatwierdzonym projektem dofinansowania nie ma wolnej powierzchni. Zwróciliśmy się
do projektanta o wydzielenie takiej powierzchni w starym budynku i otrzymaliśmy odpowiedź
negatywną. Ponadto zmiana przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne spowodowała,
że aptekę może stworzyć tylko farmaceuta bądź spółka farmaceutyczna nie wykonującą
innych świadczeń. Szpital wykonujący świadczenia zdrowotne medyczne nie może prowadzić
apteki.
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Marek Heinze – radny – szpital mógłby podjąć starania zareklamowania pomieszczeń
w pobliżu szpitala np. wymagających remontu, które można wydzierżawić odpowiednim
podmiotom.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. – szpital
składał taką propozycję, jednak nie było zainteresowania.
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa
wiedząc o trudnej sytuacji szpitala wnioskowała, aby wcześniej rozpocząć rozmowy na temat
szpitala. Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa odbyła posiedzenie w szpitalu, podczas
którego członkowie Komisji zadawali wiele pytań, m.in. o Izbę Przyjęć, parkingi, pozyskiwanie
kadry medycznej, wynagrodzenia, źródła finansowania, koszty inwestycji, strukturę
zarządzania, rozpatrywanie skarg, zadłużenie, uzyskując na nie wyczerpujące odpowiedzi.
Przekazaliśmy opinie mieszkańców, także te negatywne. Ponadto Członkowie Komisji
zwiedzili ZOL a także zawnioskowali, aby wypis ze szpitala pacjent otrzymywał w dniu wyjścia.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia innych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
Sprawozdanie
- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie dróg powiatowych,
wykonaniu robót w 2018 roku oraz planie robót w 2019 roku.
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 Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Rawiczu – o omówienie informacji.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że Powiatowy
Zarząd Dróg utrzymuje 251 km dróg, 25 obiektów mostowych i 438 przepustów. Zgodnie
z ustawą o drogach i prawie budowlanym co roku wszystkie obiekty i drogi muszą być
ocenione. Wszystkie drogi zostały dopuszczone do ruchu. Ocenie podlegały również obiekty
mostowe uzyskując dobrą ocenę. Przepust na drodze Nr 4910P na odcinku Kawcze – Sowiny
otrzymał ocenę 2,3 i kwalifikuje się do przebudowy. Na chwilę obecną jest dopuszczony do
ruchu i nie zagraża niebezpieczeństwu. W roku ubiegłym wszystkie inwestycje były
współfinansowane. Największą była przebudowa drogi Nr 4910P Poniec - Rawicz od wiaduktu
DK36 do Ronda Biały Orzeł. Wartość zadania 4.548.524,83 zł, dofinansowanie z Gminy
Rawicz 400.000 zł, z funduszu europejskiego 3.515.424,17 zł. W roku 2018 za 39.500 zł
opracowano dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 5474P Bojanowo – Sowiny
na odc. 300m. Odcinek wyremontowano przy współudziale Gminy Bojanowo. Przebudowano
drogę powiatową Nr 5486P Miejska Gorka – Wydawy w m. Zielona Wieś i Wydawy. Wartość
zadania 586.953 zł, dofinansowanie z Gminy Rawicz wynosiło 300.000 zł. W ramach
wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami wykonano nowe dywaniki w m. Żołędnica na odcinku
1,3 km, w Sobiałkowie na odcinku 700m, w Domaradzicach na odcinku 880m. Odnosząc się
do inwestycji w 2019 roku powiedział, że zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego
od Rawicza do Osieka, jego zakończenie zaplanowano w 2020 roku. Dofinansowanie
do powyższej inwestycji wynosi 17 mln zł. Do Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych złożony
został wniosek na przebudowę drogi do Dębna, natomiast od 6 do 12 maja można składać
wnioski na przebudowę dróg z Funduszu Europejskiego. Planujemy złożyć wniosek na
przebudowę drogi na odcinku Zawady – Ugoda.
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.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/70/19
w sprawie przyjęcia informacji o stanie dróg powiatowych, wykonaniu robót

w 2018 roku oraz planie robót w 2019 roku
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim w roku 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
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ocena zasobów pomocy społecznej jest
sprawozdaniem składanym co roku Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu do 30 kwietnia,
a do 30 czerwca właściwemu Ministerstwu. Na terenie Powiatu Rawickiego są 2 Domy
Pomocy Społecznej, jeśli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą mamy Placówkę
Opiekuńczo-Wychowawczą w Łaszczynie, która w tym roku zostanie podzielona z 30osobowej na dwie placówki 14-osobowe. W zakresie zasobów związanych z rodzinną pieczą
zastępczą funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione nie zawodowe, rodziny zawodowe,
rodzinne domy dziecka. Na terenie Powiatu Rawickiego nie funkcjonuje rodzina zawodowa
o charakterze pogotowia opiekuńczego.
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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/71/19
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2018
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” 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. Komisje Rewizyjna, Spraw Społecznych oraz Skarg, Wniosków i Petycji
zawnioskowały o przygotowanie aktualizacji Strategii z uwzględnieniem wniosków
zagłoszonych przez Radnych Rady Powiatu Rawickiego. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
sprawozdanie opiera się na informacjach zebranych od dyrektorów, kierowników i naczelników
jednostek podległych, które realizują zadania zawarte w Kartach Projektu Strategicznego.
Dotyczy ono realizowanych w 2018 roku przez poszczególne komórki i jednostki
organizacyjne zadań, programów i projektów. Część zadań została zrealizowana
i szczegółowo opisana w sprawozdaniu a część nie została zrealizowana. Najczęstszą
przyczyną był brak środków finansowych bądź niepozyskanie środków zewnętrznych. Wydział
na bazie zgłaszanych uwag i sugestii dotyczących aktualizacji Strategii spotka się z zespołem
monitorującym realizację Strategii i przygotuje jej aktualizację.
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.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/72/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego

na lata 2016-2025” za rok 2018
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2017 - 2018 z realizacji
„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 2020”.
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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 Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami opracowany został na lata 2017 – 2020. Zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków sprawozdanie składane jest co 2 lata. Sprawozdanie z realizacji
tego Programu dotyczy lat 2017 – 2018. Szczegółowo odnosi się do realizowanych działań na
obiektach znajdujących się rejestrze zabytków oraz w ewidencji konserwatora zabytków.
Zawiera także szereg działań podejmowanych i realizowanych przez poszczególne komórki
i jednostki organizacyjne powiatu.
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.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr VIII/73/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2017 - 2018 z realizacji „Powiatowego Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2020”
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

13. 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.
14. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Karol Junory – radny – zaprosił na spotkanie z prof. Zdzisławem Krasnodębskim – posłem do
Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się dnia 28 kwietnia (niedziela) o godz. 16.00
w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce oraz posłami: Janem
Dziedziczakiem i Tomaszem Ławniczakiem.
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Grażyna Kośmider – radna – na posiedzeniu Komisji radny Ryszard Drozdowski pytał
o przedłużające się przekazanie nieruchomości w Golinie Wielkiej spadkobiercom. Dyskusja
toczyła się w kierunku jak najszybszego jej przekazania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że temu tematowi poświęcona była jego
wizyta w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Sprawa jest skomplikowana, aby przekazać
nieruchomość należy zmienić decyzję przyznającą nieruchomość powiatowi rawickiemu. Prosił
o przyspieszenie prac z tym związanych. Powiat ma stały kontakt ze spadkobiercą, w ostatnim
czasie otrzymaliśmy e-mail z prośbą o przygotowanie pewnych dokumentów związanych
z przekazaniem nieruchomości.
Radosław Osiecki – radny – zapytał, czy istnieje szansa wystąpienia do Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie przyspieszenia decyzji odnośnie własności kościoła
ewangelickiego w Miejskiej Górce z 1777 roku. Szukał różnych opcji dofinansowań
zewnętrznych jednak, dopóki nie będzie uregulowana kwestia własności nie ma możliwości
starania się o dofinansowanie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ta sama
osoba odpowiada za sprawy związane ze zwrotem nieruchomości oraz kwestiami ewentualnej
komunalizacji. W tym przypadku Wojewoda wydał już decyzję o komunalizacji obiektu na
rzecz Gminy Miejska Górka. Samorząd Gminy Miejska Górka odwołał się od decyzji
komunalizacyjnej a Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa stwierdziła nieważność decyzji i cofnęła
sprawę do organu pierwszej instancji tj. do Wojewody.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego do dnia 30 kwietnia br.
Ponadto poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się 30 maja
(czwartek) br.
15. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam VIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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