Znak: OR. 0002.9.2019
Protokół nr IX/2019
z IX sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu
w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 9.00.
Obrady rozpoczęto 30 maja 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12.35 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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 IX 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.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji
w 2018 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 2014 - 2020”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018”.
15. 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 2019 r. do dnia
31 grudnia 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat
Rawicki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazw szkół prowadzonych przez Powiat
Rawicki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy
prowadzące od dnia 1 września 2019 roku.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z VIII 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 VIII sesji?”
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr VIII głosowało 17 radnych.
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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,
Tadeusz
Pawłowski,
Roman Sidor, Adam Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z VIII sesji”.

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 3
do protokołu) oraz prezentację, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym interpelacje składane są w formie
pisemnej, zarówno podczas sesji jak i w okresie międzysesyjnym. Obowiązujące przepisy
prawa nie przewidują ustnej formy składania interpelacji. W związku z powyższym poprosił
o ich składanie. Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na interpelacje zostaną przekazane
Państwu Radnym w terminie 14 dni od dnia złożenia. Jak również będą zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Rawickiego.
Krzysztof Kołeczko - radny – interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy kościele
w Łaszczynie załącznik nr 5 do protokołu
Grażyna Kośmider – radna – interpelacja dotyczy:
1) braku możliwości wykonania kserokopii dokumentów w Powiatowym zespole do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności załącznik nr 6 do protokołu;
2) wybudowania kładki pieszo – rowerowej na Złotej Wodzie załącznik nr 7 do protokołu;
3) dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu załącznik nr 8 do protokołu;
4) zamontowania na placach zabaw w Powiecie Rawickim huśtawek przystosowanych dla
dzieci niepełnosprawnych załącznik nr 9 do protokołu;
Radosław Osiecki – radny – Interpelacja w sprawie statusu linii kolejowej z Rawicza do
Kobylina załącznik nr 10 do protokołu
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Przedstawienie raportu i debata nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za
2018 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd powiatu
co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 19/127/19
z dnia 20 maja 2019 r. przedłożył Wysokiej Radzie Raport o stanie Powiatu Rawickiego za
2018 rok. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego
o przedstawienie Raportu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na Zarząd Powiatu
obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu do 31 maja każdego roku raportu o stanie powiatu.
Przedłożony Raport podsumowuje działalność Zarządu Powiatu Rawickiego a w
szczególności realizację:
- polityk,
- programów,
- strategii,
- uchwał rady powiatu,
- budżetu obywatelskiego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
- sprawozdawczą,
- partycypacyjną,
- oceniającą.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu odbył 39 posiedzeń, na których
podjął 250 uchwał. W ramach kompetencji organu wykonawczego dokonywał rozstrzygnięć
w sprawach bieżących i podejmował decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania powiatu
i jednostek organizacyjnych. Podjęte uchwały dostępne były dla mieszkańców w Biuletynie
Informacji Publicznej. Następnie odniósł się do realizowanych inwestycji, mówił m.in. o:
 przebudowie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w m. Zielona Wieś
i Wydawy. Wartość zadania 582.387,95 zł, Gmina Rawicz dofinansowała 300.000 zł;
 przebudowie drogi powiatowej nr 5487P na odc. Od m. Zawady do skrzyżowania z drogą
gminną do m. Ugoda na długości 300 mb – dokumentacja projektowo-budowlana 18.000 zł
(100%);
 przebudowie drogi powiatowej nr 5492P Osiek – Pomocno – Zaorle na dł. 3+263 km od do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 5491P – opracowanie decyzji środowiskowej – 18.450
zł. Zadanie zostało wprowadzone jako wydatek niewygasający;
 przebudowie drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny na odcinku 600 m. Wartość
zadania 578.933,92 zł, Gmina Bojanowo dofinansowała 289.467 zł;
 przebudowie drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w m. Pakosław ul. Kolejowa.
Wartość zadania 320.873,82 zł (99,55%), Gmina Pakosław dofinansowała 161.170 zł;
 przebudowie drogi – ścieżka pieszo-rowerowa wraz z kanalizacją deszczową na
ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej nr 5504P – 39.703,56 zł (99,26%).
Gmina Pakosław dofinansowała 20.000 zł;
 przebudowie drogi powiatowej nr 5501P ul. Rawicka – dokumentacja projektowa – 38.000
zł (100%);
 przebudowie drogi powiatowej nr 4910P Poniec – Rawicz, odcinek od wiaduktu DK36 do
ronda Biały Orzeł w Rawiczu - 4.548.524,83 zł. Gmina Rawicz dofinansowała 400.000 zł,
środki unijne wyniosły 3.402.864,26 zł;
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 zakupie kamer wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad sesji – 12.955,59 zł;
 zakupie systemu obsługującego posiedzenia rady powiatu - 12.231,12 zł;
 Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu:
 przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i zagospodarowaniem terenów
zielonych – 1.780.477,68 zł (99,90%);
 wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę zaplecza
piwnicy wraz z odwodnieniem terenu oraz awaryjnego przyłącza w szkole i sali
gimnastycznej – 35.000 zł;
 budowie instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C-etap III
polegającej m.in. na montażu drzwi ogniotrwałych, koszt 98.800 zł (97,95% planu);
 zaprojektowaniu i przebudowie istniejącego zasilania energetycznego,
zaprojektowaniu nowego przyłącza wraz z budową linii kablowej, wydano
85.907,49 zł
 wykonaniu monitoringu przy boisku szkolnym, wydano 19.630,80 zł;
 podwyższeniu kapitału zakładowego w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.
w kwocie 580.000 zł, tj. 116 udziałów po 5.000 zł każdy;
 przekazaniu pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 63.494 zł;
 o zadaniu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, na które udzielono pomocy finansowej
17.363,83 zł (74,98% planu) dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny;
 zakupionej suszarce przemysłowej do pralni – 13.351,65 zł;
 zakupionym kotle warzelnym do kuchni 11.210,22 zł;
 dotacji dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na zakup
autobusu do przewozu osób w ramach WTZ przekazano 82.350 zł, w tym Gminy Powiatu
Rawickiego dofinansowały po 13.725 zł;
Ponadto Powiat realizował programy:
 Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Powiecie
Rawickim na lata 2017-2021. Został opracowany w celu zwiększenia skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających
na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie. Głównym celem tego programu jest rozwój działań samorządu powiatowego
na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu;
 Projekt „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz
standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie
Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”. Jego celem jest
zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK w zakresie zasobów
geodezyjno-kartograficznych w powiecie rawickim;
 Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017-2020. Jego
głównym celem jest m.in. zahamowanie procesów degradacji zabytków oraz
podejmowanie działań zwiększających ich atrakcyjność. W ramach tego programu
wykonano naprawę dachu w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych, utwardzono teren
przy budynku dydaktycznym liceum, dokonano remontu sali sportowej, Rada Powiatu
udzieliła dotacji w wysokości 10.000 zł na wykonanie prac konserwatorskich
i restauratorskich Pomnika Pamięci na cmentarzu w Golejewku. Powiat Rawicki powierzył
Gminie Rawicz realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku;
 Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817
z poźn. zm.);
 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020. Uwzględnia
potrzeby osób potrzebujących wsparcia i pomocy jednostek mających na co dzień
do czynienia z problematyką zdrowia psychicznego;
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 Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata
2010-2020. Głównym celem było wyprowadzenie terenu powojskowego znacznym stopniu
zdegradowania ze stanu kryzysowego poprzez renowację, modernizację i adaptację
na cele społeczne;
 Strategia Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025 zawiera kierunki
i działania realizowane przez wiele instytucji działających w Powiecie Rawickim. Główne
cele
strategiczne
rozwoju
powiatu
to
rozwój
infrastruktury
powiatowej
i rozwój społeczno-gospodarczy powiatu.
Powiedział, kto był odpowiedzialny za realizację strategii, polityk i programów. Ponadto mówił
o najważniejszych zadaniach realizowanych w ramach strategii m.in. o:
 poprawie stanu technicznego dróg powiatowych
 reorganizacji oświaty. Wykorzystaniu pomieszczeń po Zespole Szkół Nr 3 przez
ZS im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Zawodowych oraz Poradnię PsychologicznoPedagogiczną
 rozbudowie ZSZ – warsztaty oraz boisko
 realizacji inwestycji rozwojowych przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
 poprawie stanu i rozwoju infrastruktury pomocy społecznej. Wymiana pokrycia dachowego
w DPS w Pakówce
 poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez usuwanie azbestu.
Wspomniał także o budżecie obywatelskim, który w 2018 r. w Powiecie Rawickim nie
funkcjonował. Dodał, że mieszkańcom Powiatu Rawickiego zapewniono możliwość udziału
w debacie nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego, jednak w tym roku nikt z tej możliwości
nie skorzystał.
Raport o stanie Powiatu Rawickiego za 2018 rok
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że zgodnie z art. 30a ww ustawy
w debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
Ponadto w debacie głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu, którzy złożyli pisemne
zgłoszenie poparte podpisami, w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Poinformował, że dnia
wczorajszego nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Następnie otworzył dyskusję.
Tadeusz Pawłowski – radny – powiedział, że w 2015 roku minister oświaty zgłosiła chęć
reformowania oświaty polegającej na likwidacji gimnazjów i powołaniu ośmioletnich szkół
podstawowych. Starostwo uchwalało wówczas Strategię i nie odnajduje w niej odpowiedzi na
powyższy problem. Ponadto Starostwo od momentu przejęcia swojej funkcji po poprzedniku
boryka się z brakiem siedziby, w której można byłoby odbywać sesje. Również
w tym przypadku Strategia na ten temat nie odpowiada. Władze powiatu przespały termin,
kiedy ważyły się losy obiektów gminnych, np. po gimnazjum nr 1. Przedstawiony Raport jest
podsumowaniem także politycznym. W grudniu 2018 r. dokonała się „demolka” układu
partyjno – politycznego w całym powiecie. Prywatne interesy zdominowały tworzenie władz
powiatowych. Decyzje te będą miały dalekosiężny bardzo negatywny wpływ na stabilizowanie,
czy tworzenie się rynku politycznego w powiecie. Powiedział, że nie będzie głosował za
udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu, ponieważ wszystkie wymienione przez niego
punkty są bardzo istotne dla funkcjonowania powiatu. Kończąc swoją wypowiedź dodał, że na
temat uchylonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały, Pan Starosta poświęcił kilka
sekund, natomiast temu w czym brał udział poświęcił 20 minut. Jego zdaniem jest to
propagandowy charakter działania powiatu a nie faktyczny.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że Pan Radny ma prawo do takiej oceny.
W kwestii budynku, Starostwo ma bardzo dobrą lokalizację na Rynku. Obecnie jesteśmy
w trakcie remontu instalacji elektrycznej. Krytyka Pana Radnego dotyczy kilku kadencji
wstecz. Jeżeli chodzi o oświatę to Strategia koncentrowała się na zadaniach oświaty
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powiatowej. Współpracujemy z Gminami Powiatu Rawickiego i widzimy ten problem. Dodał, że
szanując wszystkich Zebranych nie odniesie się do wspomnianej „demolki”. W kwestii
informacji o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym przypomniał, że Pan Radny był
inicjatorem zamiany kolejności punktów porządku obrad na sesji. Nie pytał Pan we właściwym
punkcie tylko w Raporcie, który dotyczy roku 2018 a uchylona uchwała dotyczyła trybu prac
nad uchwałą budżetową a ściślej aby w uchwale budżetowej dokonane poprawki były
głosowane. Uwzględniając uchwałę RIO dokonamy zmiany Statutu - dodał.
Tadeusz Pawłowski – radny – w kwestii uchylonej uchwały zwrócił tylko uwagę na skład
czasowy. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie jego opcji politycznej w powiecie powiedział, że
nigdy nie wtrącał się w sprawy innego szczebla samorządu. Pan Starosta sugerował, że
demolki wydarzyły się także wcześniej. Nie chciał Pan o nich mówić. Dodał, że to On był
przedmiotem „demolki” ale jest to inna sprawa niż ta, która wydarzyła się w grudniu ub. roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum
zaufania.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie
powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum
zaufania. Rada Powiatu uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Następnie odczytał
projekt uchwały a wobec nie wniesienia pytań i uwag do projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/74/19
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania
głosowało 13 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam Sperzyński
PRZECIW (1)
Tadeusz Pawłowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Heinze
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018
rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się ze
sprawozdaniami finansowymi Powiatu Rawickiego oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2018 rok. Materiały zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie
zgłoszono do nich uwag ani wniosków. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego –
Starostę Rawickiego o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w 2018 roku:
Nazwa
Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody

Kwota w zł

Plan na 01.01.2018 w zł

60.740.357,09
60.313.712,47
3.767.000,00
2.104.220,00

60.375.390,82
61.471.170,82
3.200.000,00
2.104.220,00

Wydatki na inwestycje wynosiły w:
- 2018 r. – 9.123.071,46 zł
- 2019 r. – 4.802.004,58 zł, plan na dzień 30.04, w tym rezerwa na inwestycje 153.973,04 zł.
W trakcie roku na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wpłynęły 162
wnioski, zrealizowano 157 wniosków, usunięto 389,277 ton azbestu na łączną kwotę
116.783,10 zł.
Złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin
w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m”. Całkowita wartość zadania: 2.496.930,00
zł. Wnioskowana kwota: 1.135.829,00 zł.
Wydatki na inwestycje:
Szpital Powiatowy W Rawiczu Sp. z o.o.
oświata
drogi
pomoc i polityka społeczna
pozostałe

613.200,00 zł
2.019.815,97 zł
6.144,874,08 zł
106.911,87 zł
238.269,54 zł

W roku ubiegłym wydatki na oświatę ogółem wyniosły 18.710.440,37 zł, w tym na:
pomoce dydaktyczne
231.653,29 zł
remonty bieżące i konserwacje
332.640,82 zł
inwestycje
2.019.815,97 zł
Jeżeli chodzi o wybrane inwestycje, remonty i wydarzenia realizowane w 2018 roku to:
- rozbudowa Szpitala Powiatowego,
- realizacja projektów w Szpitalu Powiatowym,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce,
- pracownia gospodarstwa domowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
- reorganizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie, zgodnie
z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Warsztaty przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu
- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu,
- remont korytarza i sal dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu,
- doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,
- zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu,
- inwestycje w infrastrukturę drogową:
 zakończenie budowy chodnika w Pakosławiu,
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 ciąg pieszo rowerowy na ulicy Rolniczej w Pakosławiu,
 przebudowa drogi powiatowej Rawicz –Dubin w miejscowości Pakosław, ul. Kolejowa,
 odtworzenie nowego dywanika po budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Żołędnica,
 przebudowa drogi powiatowej Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda
Biały Orzeł w Rawiczu,
 przebudowa drogi powiatowej Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i
Wydawy,
 odtworzenie nowego dywanika masą bitumiczną w Sobiałkowie,
 podbudowa drogi w Słupi Kapitulnej,
 odtworzenia nowego dywanika w Sobiałkowie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu –
o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji
o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody Powiatu za 2018 rok zostały
wykonane w 99,10 % planu, natomiast wydatki w 95,80 % założonego planu.
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
powiat otrzymał 2.700.976,17 zł m.in. na inwestycje drogowe, zakupy sprzętu dla szpitala,
kursy zawodowe uczniów, na zwrot kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej czy w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz kosztów pobytu
mieszkańca w warsztatach terapii zajęciowej. Wpłynęła też kolejna rata sprzedaży budynku
byłego internatu w Bojanowie.
W 2018 roku Powiat otrzymał dotacje na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczenia, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.
Otrzymano również środki na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sfinansował
realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie Powiatu Rawickiego w 2018 roku, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekazał środki za złomowanie samochodów przejętych przez powiat
i wycofanych z eksploatacji.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane
z wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 57,25 % wydatków ogółem, wydatki na realizację
zadań statutowych – 21,53 %, a wydatki majątkowe 15,13 %.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 845.600,83 zł. Związane były one m.in. z utrzymaniem czystości dróg
powiatowych, prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot
kosztów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu rawickiego w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinach zastępczych, zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii
zajęciowej. Powiat również udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych na
zadania z zakresu turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, funkcjonowania
warsztatów terapii zajęciowej w łącznej kwocie 511.546,00 zł .
Na koniec 2018 roku 8 jednostek organizacyjnych powiatu wykazało należności wymagalne
m.in. czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
naliczone rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
Powiat na koniec roku miał zobowiązanie wymagalne w kwocie 28,00 zł z tytułu korekty
deklaracji podatku od nieruchomości dokonanej przez Zespół Szkół PrzyrodniczoTechnicznych w Bojanowie.
W 2018 roku spłacono raty trzech kredytów, wyemitowano obligacje i na koniec roku
zadłużenie powiatu wzrosło do kwoty 8.523.420,00 zł i stanowiło 14,03 % wykonanych
dochodów. Dla porównania na koniec 2017 roku wynosiło 13,43 % wykonanych dochodów.
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 13 jednostek organizacyjnych powiatu i
w porównaniu do 2017 roku zwiększyło swą wartość o 8.514.153,12 zł, głównie z tytułu
przeprowadzonych inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych
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np. samochodu, czy zakupu wyposażenia. Część środków trwałych i wyposażenia została
zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2018 roku objął 116 udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. zo.o. w Rawiczu na kwotę
580.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego w Bojanowie
oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gołaszynie. W 2018 roku
powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 264.875,20 zł, m.in. z tytułu raty za sprzedaż
budynku byłego internatu w Bojanowie, czynszów, złomowania pojazdów, odsetek redyskonta.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu powiatu, z łącznego
bilansu jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat,
oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, które zostały sporządzone na
podstawie sprawozdań piętnastu jednostek organizacyjnych powiatu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018 rok.
Uchwała Nr SO-0954/1/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2019 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. W pierwszej kolejności Panią
Katarzynę Frąckowiak – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Krzysztofa
Kołeczko - Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił opinię
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Pawła
Matysiaka - Wiceprzewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Paweł Matysiak – Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju –
przedstawił opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Panią Grażynę
Kośmider – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawiła
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
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Tadeusz Pawłowski – radny – powiedział, że zagłosuje za udzieleniem Zarządowi Powiatu
absolutorium. Zwrócił uwagę, że Pan Starosta nie wykazuje zainteresowania strategicznego
rozwiązania problemu dotyczącego siedziby Starostwa.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że Starostwo usytuowane jest w dobrym
miejscu a przenosiny wiążą się ze zwiększonymi kosztami. Budynek oświatowy pełni inne
funkcje. Dodał, że do tej pory młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 6 korzystała z pomieszczeń
Liceum Ogólnokształcącego, obecnie przewidujemy przy podwójnym roczniku, że młodzież
z Liceum korzystać będzie z budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 6. Widać z tego, że jest
współpraca i przepływ informacji. Budynek po Gimnazjum stanie się budynkiem biblioteki
multimedialnej. Partnerstwo Powiatu Rawickiego, który współprowadzi Bibliotekę Publiczną
doprowadziło do pozyskania dofinansowania Marszałka Województwa na projekt rewitalizacji.
Marek Heinze – radny – powiedział, że z przedłożonych sprawozdań wynika jak wiele
inwestycji, działań i środków pozyskano w roku ubiegłym. Dzięki temu Zarząd Powiatu w roku
bieżącym może kontynuować ważne dla powiatu zadania. Życzyłby wszystkim aby dobra
passa poprzedniego Zarządu Powiatu była kontynuowana. Zaapelował o przedstawienie przez
koalicję, która zarządza powiatem programu działania do końca kadencji. Działania na kolejne
lata powinny wynikać z programów, jakie przedstawialiśmy wyborcom.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na początku ubiegłej kadencji wygłosił ekspoze,
w którym zapewnił kontynuację strategicznych zadań, które zostały wcześniej wytyczone.
Mówił o budowie warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych i I etapie modernizacji szpitala.
Powiedział, że Zarząd przedstawi plan działania do końca kadencji. Zapewnił, że będzie
kontynuował najważniejsze strategiczne dla powiatu zadania.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Barbarę Nogę –
Skarbnika Powiatu – o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – 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 (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/75/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2018 rok
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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak –
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – odczytała wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Rawickiego, stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-0955/1/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2018 r., stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wobec powyższego odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych (ustawowy skład Rady: 17). Za przyjęciem
Uchwały Nr IX/76/19
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 21 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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński
NIEOBECNI (2)
Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś

Prowadzący obrady zarządził przerwę od 11.20 do 11.35.
Po wznowieniu obrad na salę obrad nie powróciła radna Aleksandra Ciąder-Hajnce, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 82% ustawowego składu Rady.

12

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Burmistrz Gminy Rawicz zwrócił się
z wnioskiem o udzielenie Gminie Rawicz pomocy finansowej na realizację inwestycji
pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu”. Powiat Rawicki udzieli pomocy finansowej
Gminie Rawicz w formie dotacji celowej na ww inwestycję w kwocie 89.000 zł.
Tadeusz Pawłowski – radny – chodzi o prawie 90.000 zł a w uzasadnieniu czytamy, że
Burmistrz Rawicza zwrócił się do Starostwa o pomoc finansową a Zarząd odniósł się do
wniosku pozytywnie. Na posiedzeniu komisji nie było Starosty ani Wicestarosty, gdy poruszył
tę kwestię członkowie Zarządu tłumaczyli, że jest tam nasza szkoła i boisko. Wspomniano
także, że jest to transakcja wiązana. Poprosił aby uzasadnienie odzwierciedlało stan
faktyczny.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – główną podstawą udzielenia pomocy jest to, że na
ul. Młyńskiej będzie budowana kanalizacja deszczowa. Chcemy do niej podłączyć nasze
nieruchomości. Wcześniej rozmawialiśmy o tym z Burmistrzem Rawicza, że przy realizacji
inwestycji na ul. Młyńskiej podłączenie naszych nieruchomości będzie leżało po stronie
Powiatu.
Tadeusz Pawłowski – radny – kompetencje obu samorządów są wyraźnie rozgraniczone.
Zadaniem gminy jest wybudowanie kanalizacji deszczowej dla każdego użytkownika.
Ponieważ jest zwolennikiem czytelnych zasad jego zdaniem takie uzasadnienie uchwały nie
jest dobre.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że chodzi o budowę kanalizacji
deszczowej na drodze dojazdowej do wybudowanego parkingu zlokalizowanego na terenie
Zespołu Szkół Zawodowych, chodzi o odprowadzanie wód opadowych z części parkingowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia dalszych pytań
lub uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/77/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie i odczytanie
projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki i
tak w 2019 roku:
 dochody ogółem zwiększono o 2.043.346,26 zł, w tym bieżące o 414.164,26 zł i
majątkowe o 1.629.182,00 zł,
 wydatki ogółem zwiększono o 3.565.829,31 zł, w tym bieżące o 645.381,26 zł i
majątkowe o 2.920.448,05 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 898.251,05 zł, w tym na sfinansowanie deficytu budżetu.
Wprowadzono kredyt w kwocie 624.232,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu. Spłatę
zaplanowano na lata 2026 - 2027 (odpowiednio 324.232,00 zł oraz 300.000,00 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/78/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019-2027
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
12. 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 i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd dokonał autopoprawki.
Otrzymano decyzje od Wojewody Wielkopolskiego zwiększające dotacje celowe o 13.000 zł
na bieżącą działalność inspektoratu nadzoru budowlanego. Środki te zostaną przeznaczone
m.in. na umowy zlecenie, usługi prawne, delegacje służbowe.
Uchwałą Nr V/67/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.03.2019 r. Powiat
otrzymał pomoc finansową w kwocie 62.400 zł na zakup sprzętu pomiarowego,
informatycznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym zakup macierzy dyskowej za
39.000 zł zakup dalmierza i zestawów komputerowych za 23.400 zł
W związku z listą zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych wprowadzono środki w kwocie 1.248.465,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa
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drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m".
całość zadania - 2.496.930 zł. Powiat Rawicki płaci 50%. Burmistrz Gminy Rawicz zobowiązał
się do sfinansowania w 50 %. w chwili obecnej konieczne jest wprowadzenie całego udziału
własnego, bez tego nie zostanie podpisana umowa z Wojewodą.
Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego przeznaczonego do
przewozu psów służbowych policyjnych" dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu poprzez
Fundusz Wsparcia Policji zwiększono o 500 zł, razem wyniesie 8500 zł.
ZS im. Jana Pawła II zwiększa o 31.510,80 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
Starostwo zwiększa o 54.000,00 zł na sporządzenie audytu, programu naprawczego dot.
Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Rawiczu,
Po zmianach powyższych zwiększono rezerwę ogólną o 79.680,49 zł, zmniejszono rezerwę
na realizację zadań oświatowych o 31.510,80 zł umniejszono rezerwę na inwestycję i zadania
inwestycyjne o kwotę 108.565,95 zł. Zwiększono wolne środki o 898.251,05 zł. Zwiększono
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych o 624.232,00 zł.
ZSZ zmieniono paragraf dotyczący zadania zakup i montaż klimatyzatorów jako zakup
inwestycyjny a nie wydatek inwestycyjny.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/79/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
z realizacji w 2018 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że przedmiotową informację Państwo
radni otrzymaliście. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Rawiczu – o omówienie informacji.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - powiedział, że z przedłożonej
informacji w części dotyczącej bezrobocia zauważyć można tendencję znacznego spadku
liczby bezrobotnych. W ciągu ostatnich 2 lat liczba bezrobotnych w Powiecie Rawickim
zmniejszyła się o 446 osób. Poziom spadku jest niższy niż w latach 2014 – 2016. Spadek
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bezrobocia jest konsekwencją utrzymującej się koniunktury gospodarczej ostatnich 4 lat. Nie
bez znaczenia są migracje zarobkowe szczególnie ludzi młodych w celu poszukiwania
zatrudnienia na otwartym europejskim rynku pracy. Dochodzą do tego problemy
demograficzne – spadek ilości osób młodych, wchodzących na rynek pracy. W wyniku tego
kolejnym elementem mającym wpływ są problemy demograficzne związane z mniejszym
napływem osób młodych wchodzących na rynek pracy a jednocześnie z odpływem z rynku
osób osiągających wiek emerytalny. Niedobór kandydatów do pracy częściowo ograniczany
był i jest przez cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy, których lokalni pracodawcy
zatrudniali na podstawie oświadczeń rejestrowanych przez PUP lub zezwoleń na pracę
sezonową lub wydawanych przez Wojewodę. Nie bez znaczenia dla sytuacji na powiatowym
rynku pracy były stosowane szerokiego rodzaju instrumenty usług. Na dominującą grupę
bezrobotnych osób do 30 r.ż. skierowano największą pulę środków. Dla realizacji tego
wsparcia korzystano nie tylko ze środków przyznanych Powiatowi Rawickiemu na podstawie
algorytmu przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ale także projektów
współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
w ramach WRPO skierowanych do pozostałych bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy
w Rawiczu aplikował o środki z rezerwy ministra pozyskując je na realizację 2 projektów, na
aktywizację osób zamieszkałych na wsi, 1 projektu na aktywizację bezrobotnych
powracających na rynek pracy, 1 projektu na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych,
1 projektu na aktywizację bezrobotnych w ramach stażu. Osoby niepełnosprawne były
dodatkowo aktywizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji powiatu. W strukturze
wydatków na poszczególne instrumenty i usługi rynku pracy największe środki łącznie ze
środkami PFRON zaangażowano na wsparcie podejmowanej działalności gospodarczej,
organizację staży i wsparcie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy dla
bezrobotnych. Poza działaniami aktywizującymi Powiatowy Urząd Pracy realizował działania
pasywne wypłacając zasiłki dla bezrobotnych na kwotę ponad 2.484.000 zł.
Tadeusz Pawłowski – radny – uzupełniając informację o stanie zatrudnienia w Powiecie
Rawickim powiedział, że wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających
powyżej 9 osób (wyłączając gospodarstwa rolne) w 2012 r. było 13 700 pracowników,
w 2013 r. – 13 500, w 2014 r. – 13 800, w 2015 r. – 14 300, w 2016 r. – 14 400, w 2017 r. –
14 500 pracowników. Od 2014 roku zwiększa się napływ obcokrajowców i obecnie jest ich
1 800. Rodzi się pytanie, co stało się z 1 500 pracowników, którzy jeszcze do 2013 roku
pracowali u nas. Powiedział, że przekazał te dane w celu zobrazowania przepływu
pracowników w powiecie rawickim.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – wynika to z jednej strony
z mniejszego przypływu osób młodych wchodzących na rynek pracy, z drugiej odpływu osób
nabywających uprawnienia emerytalne urodzonych w okresie wyżu demograficznego. Trudno
ustalić faktyczne przyczyny, gdyż żadnych badań w tym kierunku się nie prowadzi. Podobnie
nie wiadomo jaki był poziom migracji w powiecie. Powiatowy Urząd Pracy w skali roku
rejestruje 1 700 zaświadczeń do ewidencji, nie oznacza to jednak, że tyle osób podjęło pracę.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – jest to duże uproszczenie odejmując liczbę
obcokrajowców od liczby pracowników. Dyrektor PUP podaje, że wydano 1 700 zaświadczeń
obcokrajowcom, nie wiemy do końca ilu podjęło pracę.
Tadeusz Pawłowski – radny – potwierdził, że nie do końca można ustalić ilu obcokrajowców
pracuje. Jednak jakaś liczba osób wyjechała a na ich miejsce przyjechali obcokrajowcy i jest
to ciągle znacząca liczba. Ponadto na przestrzeni ostatnich 5 lat o ok. 100 zmniejszyła się
liczba mieszkańców Powiatu Rawickiego. Według niego liczba pracowników czynnych
zawodowo także nie spada tak jak pokazują liczby.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, wobec niewniesienia pytań do
informacji oraz projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/80/19
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2018 roku „Powiatowego
programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Zostało ono rozpatrzone 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
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi za 2018 rok zawiera informację dotyczącą realizowanych zadań publicznych
odnoszących się do poszczególnych sfer w latach, które były ujęte w Programie na 2018 rok.
Powiat Rawicki wspierał organizacje pozarządowe w formach niefinansowych jak
i finansowych. Ogłoszono 7 otwartych konkursów, 29 podmiotów złożyło 45 ofert, podpisano
41 umów.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/81/19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z poźn. zm.) na rok 2018”
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

15. 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 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
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
zmiana uchwały podyktowana jest zakończeniem działalności przez Aptekę Cef@rm 36.6 a od
16 kwietnia 2019 r. rozpoczęła działalność Apteka Gemini. Zmianie uległ również jej właściciel
oraz godziny pracy apteki. Ponadto Apteka NOVA 3 zmieniła numer telefonu oraz godziny
pracy w niedziele. Zgodnie z procedurą projekt uchwały celem zaopiniowania został
przedstawiony Burmistrzom i Wójtowi. Projekt uzyskał opinię pozytywną za wyjątkiem
Załącznika Nr 2, gdzie Burmistrz Gminy Rawicz wskazał, że w Rawiczu powinna być czynna
choć jedna apteka pełniąca dyżur przez całą dobę. W istocie jest to podtrzymanie opinii
wyrażonej już na etapie uchwalania pierwotnej treści uchwały. Z uwagi na fakt, że
wprowadzenie tej propozycji nadal nie jest możliwe, ponieważ żaden właściciel nie wyraził woli
pełnienia dyżurów przez całą dobę, zostanie zapewniona mieszkańcom całego powiatu
bieżąca informacja o harmonogramie dostępności świadczeń, poprzez właścicieli aptek,
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., stronę internetową powiatu oraz urzędy gmin powiatu
rawickiego. Nadal aktualne pozostaje w całości uzasadnienie jakie zawiera zmieniana
uchwała. Harmonogram został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Jutrosin, Burmistrza Bojanowa, Burmistrza Miejskiej Górki, Wójta Gminy Pakosław oraz
Burmistrza Gminy Rawicz w części określonej w Załączniku nr 1 do uchwały. Również
Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wyraziło pozytywną
opinię.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/82/19
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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się
- uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
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Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Marek Heinze, Maciej
Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz
Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grażyna Kośmider, Radosław Osiecki
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
16. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego
w Rawiczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w Rawiczu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił Panią
Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie projektu
uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II funkcjonowało Gimnazjum Specjalne. Zgodnie z przepisami
wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe, od 1 września 2017 r. było ono systematycznie
wygaszane. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończy swoją działalność.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/83/19
w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez
Powiat Rawicki.
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 od
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1 września 2019 roku wprowadzamy reformę oświatową do szkół ponadgimnazjalnych, które
przekształcamy. Zgodnie z reformą dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące
przekształca się w ponadpodstawowe 4-letnie. Podobnie technika 4-letnie przekształca się
w 5-letnie. Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych również ulegają przekształceniu z 3-letnich
w ponadpodstawowe 4-letnie. Do projektu uchwały dołączono Akty Przekształceniowe
poszczególnych szkół. W związku z wprowadzeniem reformy do 30 listopada br. we
wszystkich szkołach Statuty winny być dostosowane przez Rady Pedagogiczne.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/84/19
w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki
głosowało 13 radnych, 1 przeciw
- uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Marek Heinze, Maciej
Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson,
Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński
PRZECIW (1)
Karol Junory
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Szymon Węcłaś
18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazw szkół prowadzonych przez Powiat
Rawicki.
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
ustawa wprowadzająca reformę zmieniła również nazwy szkół. Dotychczas funkcjonowały
szkoły policealne, które były określone dla młodzieży lub dorosłych. Na terenie Powiatu
Rawickiego są 2 szkoły policealne dla dorosłych w Rawiczu i Bojanowie. Reforma wprowadza
nazwę szkoła policealna stąd zaistniała konieczność zmiany nazwy szkół policealnych.
Od 1 września br. będzie to szkoła policealna w Rawiczu i Bojanowie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/85/19
w sprawie dostosowania nazw szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych
oraz
szkół
specjalnych
z
uwzględnieniem
szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku.
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
podsumowaniem wszystkich zmian przedstawionych powyżej jest plan sieci szkół na terenie
Powiatu Rawickiego. Plan uwzględnia wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne,
ponadpodstawowe oraz specjalne prowadzone przez Powiat Rawicki oraz inne organy
prowadzące. Uwzględnia także klasy dotychczasowych publicznych 3-letnich liceów
ogólnokształcących oraz dotychczasowych publicznych 4-letnich techników prowadzonych
przez powiat i inne organy.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr IX/86/19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
od dnia 1 września 2019 roku
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, 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 (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Jacek Gilewski, Tadeusz Pawłowski

21

20. 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) odpowiedzi na
złożone w dniu dzisiejszym oraz okresie międzysesyjnym interpelacje zostaną przekazane
Państwu radnym w terminie 14 dni.
21. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Pani Barbarze Nodze – Skarbnikowi
Powiatu za pracę dla dobra Powiatu. Podziękował także Radnym obecnej kadencji za pracę
w roku ubiegłym i liczy na dobrą współpracę na rzecz Powiatu Rawickiego.
Tadeusz Pawłowski – radny – nawiązał do wystąpienia Pana Starosty i wspomnianej przez
niego innej „demolce”. Powiedział, że w dniu 19 czerwca minie 25 lat od tamtych wydarzeń.
Po czym w kilku zdaniach je przypomniał.
Wiesław Ceglarek – radny – zaprosił Zebranych na Dni Bojanowa, które odbędą się w dniach
1-2 czerwca br.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że o terminie kolejnej sesji Państwo radni
zostaną poinformowani.
22. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam IX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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