Znak: OR. 0002.13.2019
Protokół nr XII/2019
XII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 26 września 2019 r. o godz. 9.00.
Obrady rozpoczęto 26 września 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:10 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 16 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 XII sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących w obradach
stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi
94% 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.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
4. 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. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Rawiczu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia przez Radę Powiatu
Rawickiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2019 r.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XI 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 XI sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XI głosowało
16 radnych.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
NIEOBECNI (1)
Aleksandra Ciąder – Hajnce
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XI 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.
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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 zapytał, czy do przedstawionej
informacji są pytania.
Tadeusz Pawłowski – radny – powiedział, że w informacji o pracach Zarządu w okresie
między sesjami w pkt V ppkt 3 napisano, że Zarząd zapoznał się z rocznym sprawozdaniem
z działań podejmowanych na terenie Powiatu Rawickiego przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krotoszynie. Natomiast na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady przedstawiano sprawozdanie z Nadzoru Wodnego w Rawiczu, czy to oznacza,
że Zarząd Powiatu nie zapoznał się ze sprawozdaniami Nadzoru Wodnego w Rawiczu
i Lesznie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że Zarząd zapoznał się ze wszystkimi
raportami. Wszystkie Nadzory Wodne mają obowiązek przedłożenia sprawozdania
z podejmowanych działań.
Tadeusz Pawłowski – radny – Pan Wiesław Ceglarek, Członek Zarządu na komisji
oświadczył, że radni mają przygotować projekt uchwały dotyczący sprawozdań. Oznaczało to,
że Zarząd nie zapoznał się ze sprawozdaniami.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że dotarła do niego informacja
z poniedziałkowych komisji. Powiedział, że Gospodarstwo Wodne Wody Polskie funkcjonuje
od 2018 roku i sprawozdanie dotyczy roku minionego 2018 i przedstawiane było po raz
pierwszy. W tym przypadku istniała możliwość przyjęcia sprawozdania do wiadomości,
ponieważ przepisy nie obligują do podejmowania przez radę powiatu uchwały. Natomiast
jeżeli rada powiatu widzi jakieś istotne elementy związane z tematem może podjąć uchwałę.
Zarząd celowo nie podejmował uchwały stwierdzając, że przedstawiciel Nadzoru Wodnego
z Rawicza przedstawi Radnym sprawozdanie na komisji. Nie widział sensu zapraszania
Nadzoru Wodnego z Krotoszyna, ponieważ obejmuje On w bardzo małym stopniu Powiat
Rawicki. Intencją jego było aby Radni po wysłuchaniu sprawozdania podjęli decyzję. Komisje
nie wyraziły takiej woli na posiedzeniu, a więc uważa temat za rozstrzygnięty.
Tadeusz Pawłowski – radny – aktualnie mamy okres kilkuletniej suszy a gdy się skończy
wystąpią problemy z wodami, które zaleją Chazy. Jest zdania, że okres suszy został
zaprzepaszczony, gdyż nie odmulono wszystkich rzek przepływających przez Powiat Rawicki.
Prace przeprowadzono na zasadzie konserwacji optycznej – wykaszanie górne wałów a dna
rzek nie są pogłębiane. Gdyby przyszły lata mokre to w powiecie mamy problem.
Ustawodawca zezwala powiatowi wypowiedzieć się w tej kwestii, do tej pory tego nie było.
Powiat nie mógł nic w tej sprawie a Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych robił
co chciał. Dziś Zarząd a później Rada Powiatu może podjąć decyzję, czy przyjmuje
sprawozdanie, czy nie. Podkreślił, że jest to pewnego rodzaju niedoróbka, gdyż aby przyjąć
sprawozdanie trzeba mieć wpływ na to co się w nim znajdzie. W pierwszej kolejności Wody
Polskie powinny uzgodnić z powiatem, czy zgadza się na taki rodzaj prac a po roku złożyć
sprawozdanie z tego co zrobiono. Obawia się, że jeżeli powiaty podejmą decyzję o przyjęciu
sprawozdania to za kilka lat ktoś może powiedzieć, że w takiej formie rada powiatu
sprawozdanie zatwierdziła.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego, że
WZMiUW wszelkie prace wykonywali według własnego uznania, z Wodami Polskimi jest
podobnie. Kompetencje zarządzania wodami należą do Wód Polskich, my jesteśmy tylko
informowani. Natomiast sprawozdanie dotyczy roku ubiegłego i mówimy o tym, co zostało
zrealizowane. Kierownik Nadzoru Wodnego z Rawicza, Pan Kamil Kucharski na posiedzeniu
Komisji informował o ewentualnych planach na które nie mamy wpływu. Nie otrzymujemy do
opiniowania planów inwestycyjnych Wód Polskich tylko sprawozdanie z wykonanych działań
za rok ubiegły. Sprawozdanie było przedstawione Radnym po to aby mogli się wypowiedzieć
w temacie wód. Rolą radnego jest przekazywanie głosu społecznego a nie zajmowanie się
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szczegółowo melioracją, czy głównymi problemami wód. Nie my będziemy odpowiadać za
ewentualną powódź, która może wystąpić za kilka lat. Dodał, że wszelkie uwagi przekazuje na
bieżąco a to jak wygląda koryto Masłówki wynika także z suszy. Gdy w korycie rzeki płynie
woda dno tak szybko nie zarasta. To, że jest susza nie jest ani winą naszą ani Wód Polskich.
Oczywiście, że należy myśleć co dalej. Interesuje się tematem, ponieważ Powiat Rawicki jest
narażony na skutki suszy.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec braku dalszych pytań przeszedł
do punktu kolejnego porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy radni wnoszą interpelacje.
Marek Heinze – radny – interpelacja dotyczy:
1) udzielenia informacji o funkcjonowaniu podległych powiatowi szkół w związku
z wprowadzonymi zmianami na skutek likwidacji gimnazjów. Jak wygląda liczebność
w klasach, czy występuje dwuzmianowość, czy dostosowano sale lekcyjne do liczebności
uczniów w klasach, korytarze, wyjścia z budynków, drogi ewakuacyjne, czy Starostwo
dysponuje opiniami Sanepidu i straży dotyczącymi ww zagadnień załącznik nr 5 do
protokołu;
2) informacji o zakresie przebiegu inwestycji – rozbudowy szpitala, jaki jest stopień
zaangażowania środków i realizacji budowy. Czy są i czy mogą wystąpić problemy z
bieżącym finansowaniem szpitala na ten i kolejny rok. Czy Powiat Rawicki przygotuje
koncepcję rozszerzenia Spółki Szpitala o nowych właścicieli – Gminy Powiatu Rawickiego,
czy jest odzew gmin i jakiekolwiek deklaracje o współfinansowaniu szpitala załącznik nr 6.
Grażyna Kośmider – radna – interpelacja dotyczy:
1) mieszkańców Szymanowa którzy proszą aby wjazdy i zjazdy na posesję nie były tak
wysokie załącznik nr 7 do protokołu;
2) w imieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych po raz kolejny zwraca się z apelem do Gmin
Powiatu Rawickiego aby na placach zabaw pojawiały się huśtawki z siedziskiem dla dzieci
niepełnosprawnych np. z wiotkością załącznik nr 8 do protokołu;
3) wsparcia działań SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych w Rawiczu w rozreklamowaniu usług i działań tego Ośrodka m.in. w
zakresie rehabilitowania dzieci z wadami postawy załącznik nr 9 do protokołu.
Szymon Węcłaś – radny – na jakim etapie jest remont drogi z Osieka przez Pomocno do
Zaorla, czy zakończono przygotowanie dokumentacji pod remont drogi, jeśli tak to dlaczego
nie aplikujemy o środki załącznik nr 10 do protokołu.
Radosław Osiecki – radny – po ulewach wystąpiło wiele zalań. Chciałby uzyskać informację,
jak wygląda sprawa oczyszczania studzienek i rur kanalizacyjnych na drogach gminnych
i powiatowych 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.
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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 została dokonana autopoprawka
Wieloletniej Prognozy Finansowej i tak:
w 2019 roku:
- dochody ogółem zwiększono o 2.293.083,82 zł, w tym bieżące o 1.337.645,82 zł i majątkowe
o 955.438 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 2.293.083,82 zł, w tym bieżące o 1.337.645,82 zł i majątkowe
o 955.438 zł.
W 2020 roku:
- dochody ogółem, w tym bieżące zwiększono o 146.607,91 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 1.099.327,91 zł, w tym bieżące o 143.887,28 zł i majątkowe
o 955.440,63 zł.
Dochody i wydatki bieżące zwiększono w związku z realizacją projektu Europejskie Praktyki
szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie (w 2020 ze środków unijnych - 138.236,60 zł
oraz ze środków budżetu - 8.371,31 zł).
W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację
inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w
miejscowości Dębno Polskie w kwocie 955.439,00 zł założono, że środki te zostaną
przekazane na konto powiatu w 2019 r., natomiast realizacja inwestycji jest przewidziana na
dwa lata budżetowe. W związku z tym w 2019 r. przyjęto kwotę 477.719,00 zł, natomiast
kwotę 477.720,00 zł przyjęto w 2020 r. jako wolne środki niewykorzystane w poprzednim roku.
Środki pochodzące z FDS będą na wyodrębnionym koncie bankowym i mogą być
wydatkowane tylko na cel określony w umowie.
Zwiększono również kredyt w kwocie 475.000,00 zł do spłaty w:
- 2022 r. - 100.000,00 zł, - 2023 r. - 100.000,00 zł, - 2024 r. - 100.000,00 zł, - 2025 r. 100.000,00 zł, - 2026 r. - 75.000,00 zł.
W 2020 r. zaplanowano prowizję od udzielonego kredytu 1 % tj. 4.750,00 zł oraz odsetki 3,5%
- 8.200,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano odsetki: - 2021 r. -3,5 % - 16.400,00 zł, - 2022 r. 3,5% - 15.100,00 zł, - 2023 r. - 4% - 13.300,00 zł, - 2024 r. -4% - 9.400,00 zł, - 2025 r. - 4% 5.400,00 zł, - 2026 r. - 1.500,00 zł.
W przedsięwzięciach wprowadzono nowe zadania:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w m. Dębno
Polskie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu w latach 2019-2020 łączne
nakłady finansowe 1.910.878,63 zł, limit 2019 - 955.438 zł, limit 2020 - 955.440,63 zł.
2. Europejskie Praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie realizowany w ramach
programu POWERVET przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie w
latach 2019-2020 łączne nakłady 296.257,41, limit 2019 - 149.649,50 zł, limit 2020 146.607,91 zł.
W zadaniu 1.1.1.1. "Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec" zwiększono limit 2019
o 3.282 zł oraz umniejszono limit 2020 o 3.282 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik z sali narad wyszedł radny Ryszard Drozdowski, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 88% ustawowego składu Rady.
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 XII/103/19
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, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński,
Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson,
Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
Nieobecni (2):
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymaliście. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika
Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki:
otrzymano decyzje od Wojewody Wielkopolskiego zwiększające dotacje celowe o 12.966 zł
dla PINB na bieżącą działalność oraz na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
107.629 zł na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby, 296.885 zł na remonty
w DPS Pakówka, 1.600 zł na sporządzenie operatów szacunkowych. Zgodnie z pismem
ST5.4751.5.2019.1p Ministra Finansów przyznano 14.128 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej oraz pismem nr ST5.4750.8.2019.p zwiększono część
oświatowej subwencji ogólnej o 369.105 zł. Powiat otrzyma dofinansowanie ze środków
unijnych i budżetu państwa POWERVET na realizację projektu Europejskie praktyki szansa na
rozwój uczniów szkoły w Bojanowie" w kwocie 149.649,50 zł. Zgodnie z listą podstawową
Powiat Rawicki otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę
drogi w Dębnie Polskim (realizacja w latach 2019-2020) - wprowadzono 477.719 zł. Gmina
Rawicz przyznała pomoc finansową na ww. inwestycję w kwocie 477.719 zł. Umniejszono
403,39 zł z tytułu środków przekazywanych przez ARiMR na ekwiwalenty za zalesianie.
Umniejszono o 453,38 dotacje otrzymaną z Powiatu Trzebnickiego z tytułu kosztów
mieszkańca w WTZ w Miejskiej Górce. Pozostałe dochody zwiększono o 386.540,09 zł,
w tym odpłatność mieszkańców o 334.800 zł, zasiłek pogrzebowy o 4.000 zł, holowanie
pojazdów 10.000 zł, dochody należne jst z tytułu realizacji zadań zleconych o 31.702,70 zł,
odsetki bankowe o 5.649,05 zł.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu - wprowadza dwuletnie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie" w kwocie 955.438
zł, w tym dofinansowanie z FDS oraz Gminy Rawicz po 477.719 zł, umniejszono w zadaniu
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na
długości 817,27 m" o 1,00 zł, zwiększa zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P,
na odcinku Zielona Wieś-Wydawy, w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy" o 11.219,56 zł z
tytułu zwiększenia robót o dodatkowe wyrównanie nawierzchni bitumicznej,
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2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu -wprowadza zadanie pn. „Zakup systemu nagłaśniającego
do sali narad" w kwocie 21.798 zł oraz pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego
w Rawiczu przy ul. Rynek 17 w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami:
elektryczną, oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - etap I”
w kwocie 74.000 zł na roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,
3. ZSPT w Bojanowie - wprowadza zadania pn. "Rozbudowa ZSPT CKU w Bojanowie:
budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, budowa bieżni do biegu na 60 metrów, budowa
skoczni do skoku w dal, montaż urządzeń siłowych - wykonanie projektu" w kwocie 8.600 zł
oraz pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej przy ZSPT CKU w
Bojanowie-wykonanie projektu" w kwocie 4.400 zł,
3. umniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 120.016,56 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PZD w Rawiczu - przenosi 40.000 zł na remont dróg i mostów,
2. ZSPT w Bojanowie - zwiększa o 5.892 zł na wykonanie klimatyzacji w serwerowni,
149.649,50 zł na realizację projektu „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w
Bojanowie" m.in. na koszty pobytu uczniów na praktykach we Włoszech, pozostałe zmiany
dotyczą przesunięć między rozdziałami,
3. PINB w Rawiczu - zwiększa 8.966 zł na wynagrodzenia i pochodne, 4.000 zł m.in. na
zakupy materiałów biurowych, monitora, zabezpieczenie budynku przed dostępem osób
trzecich,
4. DPS w Osieku - zwiększa o 329.800 zł oraz przenosi 643 zł m.in. na nagrody dla
pracowników wraz z pochodnymi (97.900 zł), zakup środków spożywczych (8.000 zł), energię
elektryczną i gaz (20.000 zł), naprawę schodów wejściowych do budynku administracyjnomieszkalnego (41.000 zł), zakup doposażenia (147.743 zł),
5. ZSS w Rawiczu - przenosi 228.296 zł między rozdziałami w związku z likwidacją gimnazjum
od września,
6. ZSZ w Rawiczu - przenosi 51.044 zł między rozdziałami w związku likwidacją klas
Zasadniczej Szkoły Zawodowej od września oraz brakiem naboru do klas Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych, przenosi 13.234 zł oraz zwiększa o 3.282 zł w ramach
projektu "Aktywny Europejczyk-kompetentny zawodowiec" na wypłatę m.in. kieszonkowego,
umów zlecenia,
7. POW w Łaszczynie - przenosi 380 zł na badania lekarskie pracowników,
8. I LO w Rawiczu - zwiększa o 2.000 zł na badania lekarskie pracowników, 16.020 zł na
wkład własny do programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" na zakup
wyposażenia do zajęć edukacji wojskowej oraz na dofinansowanie umundurowania dla
uczniów drugiej klasy,
9. PCPR w Rawiczu - przenosi 9.000 zł na realizację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
(Spotkanie Mikołajowe dla rodzin zastępczych), umniejsza o 100.000 zł świadczenia dla rodzin
zastępczych,
10. DPS w Pakówce - zwiększa 5.060 zł na zakup drobnego wyposażenia, badania lekarskie
pracowników, szkolenia pracowników, zwiększa 12.760 zł na wymianę okien w budynku "Pod
Lipami", 6.960 zł na wymianę drzwi ppoż. w budynku "Gniazdo", 335.000 zł na wymianę
pokrycia dachowego w budynku "Labirynt”, 153.641 zł na wymianę pokrycia dachowego w
budynku pralni i ogrodu, 4.000 zł na usługi pogrzebowe,
11. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 107.629 zł na wypłatę rekompensat za nadgodziny,
przenosi 262 zł na nagrody uznaniowe,
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12. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - umniejsza 403,39 zł na wypłatę ekwiwalentów za
zalesianie, przenosi 800 zł na wykonanie reperu wysokościowego, 1.789 zł na sporządzenie
operatów szacunkowych, 3.000 zł na nagrody dla uczniów szkół powiatowych, 1.000 zł na
współorganizację imprez promocyjnych, 1.900 zł na sprzęt do magazynu klęsk żywiołowych
oraz zakup baterii do dyfibrylatora, 20.000 zł na remont pomieszczeń biurowych, zwiększa
o 2.500 zł i przenosi 2.500 zł na nagrody dla sportowców za osiągniecia sportowe, zwiększa o
5.550 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu dla KPPSP w
Rawiczu motopomp i smoka ssawnego pływającego, 1.600 zł na sporządzenie operatów
szacunkowych niezbędnych do ustalenia odszkodowania oraz 369,34 zł na dotację za pobyt
dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej ,
13. PPP w Rawiczu - przenosi 260 zł na badania okresowe pracowników oraz 1.000 zł na
opłaty pocztowe i aktualizację oprogramowania,
14. Umniejszono rezerwę ogólną o 192.083,29 zł, zwiększono rezerwę na realizację zadań
oświatowych o 365.823 zł, na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 99.630,66 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na salę narad powrócił radny Ryszard Drozdowski, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co stanowi 94% ustawowego składu Rady.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XII/104/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś.
Nieobecni (1):
Aleksandra Ciąder – Hajnce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
w Rawiczu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w dniu 7 maja br. do
Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego wpłynęła skarga mieszkańca Dubina, dotycząca
zalewania nieruchomości skarżącego po modernizacji instalacji burzowej na drodze
powiatowej nr 5494P. Została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Poprosił
Przewodniczącego Komisji, Pana Krzysztofa Kołeczko o zabranie głosu.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powiedział, że
skarga mieszkańca Dubina po raz kolejny była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. W temacie skargi zaangażowanych było kilka podmiotów m.in. Wojewoda
Wielkopolski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarząd Dróg. Komisja
zapoznała się ze zgromadzoną dokumentacją i z punktu technicznego trudno jest określić co
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należy zrobić aby nie dochodziło do zalewania. Przedmiotowa skarga została skierowana
do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Na posiedzeniach w dniach 30 maja i 23 września br.,
po dokonaniu wnikliwej analizy skargi oraz zapoznaniu się z protokołem sporządzonym na
okoliczność czynności kontrolnych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ww.
drodze powiatowej w miejscowości Dubin, Komisja stwierdziła, że przestawiony w niej stan
faktyczny jest tożsamy ze stanem faktycznym opisanym w skardze skarżącego z dnia
23 lutego 2018 r., która była już przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Powiatu Rawickiego
i Uchwałą Nr II/16/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. uznana została za bezzasadną. Ponadto
Komisja ustaliła, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu podjął szereg czynności
zmierzających do usunięcia nieprawidłowości objętych skargą. W ocenie Komisji celowym
byłoby również podjęcie przez podmiot będący właścicielem nieruchomości działań, które
ostatecznie rozwiązałyby problem zalewania gruntów skarżącego. Komisja miała na myśli
skierowanie się do Burmistrza Jutrosina bo chodzi o rozlewisko po Starej Orli. Komisja miała
na myśli także Wody Polskie ale ich trudno zobligować do działania. Rada Powiatu
Rawickiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz materiałem
dowodowym zgromadzonym w sprawie uznała, że skarga z dnia 07 maja 2019 r. jest tożsama
ze skargą z dnia 23 lutego 2018 r. Mając na uwadze brzmienie art. 239 § 1 kodeksu
postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana
została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę (w niniejszym
przypadku w uzasadnieniu do Uchwały, o której wyżej mowa), a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko. W tym stanie rzeczy, naszym wskazaniem jest aby Rada Powiatu
Rawickiego podtrzymała swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr II/16/18 z dnia 13 grudnia
2018 r.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Marek Heinze – radny – ma dwie drobne uwagi do uzasadnienia wynikające być może
z niezrozumienia w odnotowaniu wniosku, jaki płynął z komisji. Poprosił aby w drugim akapicie
gdzie mowa, że „Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg podjął szereg czynności
zmierzających do usunięcia nieprawidłowości” winno być, że „Kierownik Powiatowego Zarządu
Dróg podjął szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji opisanej w skardze”.
W kolejnym zdaniu poprosił o doprecyzowanie o jaką nieruchomość chodzi. „W ocenie Komisji
celowym byłoby również podjęcie przez podmiot będący właścicielem nieruchomości działań,
które ostatecznie rozwiązałyby problem zalewania gruntów skarżącego”. Na posiedzeniu
Komisji mowa była o starorzeczu Orli. Członkowie Komisji zdają sobie sprawę, że może to być
nieuregulowany prawnie stan, jednak w uzasadnieniu winno być napisane o jaką
nieruchomość chodzi. Członkom Komisji chodziło o miejsce, z którego woda powinna
odpływać na teren starorzecza.
Jacek Gilewski – radny – pismo wpłynęło 7 maja br. a 13 lipca br. był ulewny deszcz i w
konsekwencji tego prowadzono pewne prace. Ponowił pytanie zadane na II sesji, czy
wykonane prace pozwolą mieszkańcom spokojnie spać i nie będą zalewani przez
intensywniejsze deszcze.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – według
posiadanych informacji pewien zakres prac został wykonany i do dnia dzisiejszego nie było
podtopienia nieruchomości skarżącego.
Marek Heinze – radny – poprosił Panią Sekretarz o informację, w jakiej formie będzie
głosowane uzasadnienie.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – zaproponowała, że odczyta naniesione uwagi do
treści uzasadnienia, natomiast na chwilę obecną nie może podać numeru nieruchomości.
Jeżeli zostanie ogłoszona przerwa to Naczelnik Wydziału Geodezji poda numer działki. Na
posiedzeniu Komisja miała do wglądu wypis z rejestru gruntów i stan prawny nieruchomości
jest nieuregulowany.
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Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Kierownik PZD
twierdził, że jest to odcinek 300 metrowy i uszczegółowienie wszystkich działek może być
problematyczne. Jest zdania, że taki zapis jest bezpieczniejszy.
Tadeusz Pawłowski – radny – z uzasadnienia wynika, że skarżący jest sam sobie winny,
a tak nie jest.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – na posiedzeniu Członkowie Komisji dyskutowali
nad zasadnością ujęcia takiego zapisu. Zapis ten nie jest kierowany bezpośrednio do nikogo,
Państwo Radni podejmują intencję, że należałoby się zwrócić do właściciela nieruchomości,
którego w tym momencie nie znamy. Pozostaje wątpliwość, czy jesteśmy w stanie dookreślić,
czy obejmiemy wszystkie nieruchomości, czy tylko ich część wskazując precyzyjnie numery
działek.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na posiedzeniu
Komisji dyskutowaliśmy o problemie oczyszczenia nieruchomości, która mogła mieć wpływ na
zalewanie posesji skarżącego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zarządził przerwę od godz. 10.30 do 10.50.
Po wznowieniu obrad 16 radnych było obecnych, co stanowi 94% ustawowego składu Rady.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiła skany mapy ewidencyjnej dorzecza
tzw. Starej Orli oraz nieruchomości wnoszącego skargę. Następnie odczytała proponowane
zmiany w uzasadnieniu: „Ponadto Komisja ustaliła, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
w Rawiczu podjął szereg czynności zmierzających do poprawy stanu sytuacji opisanej
w skardze. W ocenie Komisji celowym byłoby również podjęcie przez podmiot będący
właścicielem nieruchomości tzw. Starej Orli działań, które ostatecznie rozwiązałyby problem
zalewania gruntów skarżącego”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, wobec nie wniesienia pytań do projektu
uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XII/105/19
w sprawie skargi na Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu
głosowało 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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, Szymon Węcłaś.
Wstrzymuję się (1):
Jacek Gilewski
Nieobecni (1):
Aleksandra Ciąder – Hajnce.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia przez Radę Powiatu
Rawickiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu 31 lipca br. do Rady Powiatu
Rawickiego wpłynęła petycja radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego kancelarii
prawnej CASUS NOSTER z Lublina w sprawie wprowadzenia przez Radę Powiatu
Rawickiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Została rozpatrzona przez Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji. O zabranie głosu proszę Przewodniczącego Komisji, Pana
Krzysztofa Kołeczko.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powiedział, że
w dniu 20 sierpnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęła petycja CASUS
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego, ul. Onyksowa 11/1,
20 – 582 Lublin, dotycząca wprowadzenia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów. Pismem z dnia 20 sierpnia br. wnoszący petycję doprecyzował, iż wnioskuje, aby
Polityka dotyczyła radnych, a nie pracowników Starostwa, gdyż radni powiatowi wybierani są
w wyborach powszechnych i to do nich adresowane są rekomendacje Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Petycja skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która po
jej wnikliwej analizie oraz dokumentu opracowanego przez CBA, stwierdziła brak zasadności
uchwalenia wnioskowanej Polityki. Rada Powiatu Rawickiego po zapoznaniu się z treścią
petycji, opracowaniem pn. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów
władzy wybieranych w wyborach powszechnych" uznaje, że radni Rady Powiatu Rawickiego
przy wykonywaniu mandatu radnego będą stosowali zawarte w ww. dokumencie zalecenia.
Tym samym nie ma potrzeby uchwalania odrębnego dokumentu o podobnej treści jak
opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – odczytał projekt
uchwały.
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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XII/106/19
w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia przez Radę Powiatu Rawickiego
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
głosowało 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś.
Nieobecni (1):
Aleksandra Ciąder – Hajnce.
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10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2019 r.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z § 47 ust. 6 Statutu Powiatu
Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8184) Komisja Rewizyjna
przedstawia Radzie Powiatu Rawickiego sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
okresowo raz na 6 miesięcy. Poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak – Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej – o przedstawienie sprawozdania.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – odczytała sprawozdanie
(załącznik nr 16 do protokołu).
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
11. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają pytania lub uwagi.
Grażyna Kośmider – radna – podziękowała jednostkom powiatowym za udział w festynie
Rady Osiedla Stare Miasto.
Maciej Jagodziński – radny – w imieniu Radnego Wiesława Ceglarka, Ryszarda
Drozdowskiego i swoim podziękował Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu za
szybkie załatwienie sprawy związanej z bezpieczeństwem na drodze w m. Gierłachowo.
W dniu wczorajszym brał udział w Konferencji zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno
-Pedagogiczną w Rawiczu poświęconej wadom słuchu i wymowy. Obecne były osoby
z całego subregionu leszczyńskiego. Padło stwierdzenie, że na naszym terenie nie ma
poradnictwa audiologicznego, najbliższa znajduje się w Górze Śląskiej. Obiecał przyjrzeć się
temu problemowi, może uda się takie poradnictwo utworzyć przy szpitalu lub ośrodku
niepublicznym.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i dodał, że Policja prosi aby za
pośrednictwem lokalnych mediów i Państwa Radnych zwracać uwagę, gdzie rozwieszane są
banery. Stwarzają duże zagrożenie dla ruchu kołowego, pieszych i rowerzystów. Następnie
poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 24 października br., po czym przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.
12. Zakończenie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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