Znak: OR. 0002.14.2019
Protokół nr XIII/2019
XIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 24 października 2019 r. o godz. 9.00.
Obrady rozpoczęto 24 października 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:35 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.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XIII
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.
Poinformował, że Starosta Rawicki przyznał nagrodę finansową Panu Michałowi Dubickiemu
za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, szczególnie w zawodach STIHL TIMBERSPORTS
na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Następnie Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki wręczył nagrodę.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej
sesji Państwo radni otrzymali. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz. 511) wniósł o rozszerzenie porządku obrad o
temat: Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko,
Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna – tryb konkursowy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w związku z przystąpieniem przez Zespół
Szkół Zawodowych w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu oraz Zespół Szkół
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie do konkursu
organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Przypomniał, że zgodnie z ww przepisem, rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia zaproponował rozpatrzenie tematu jako punktu 12, tym samym
zmieni się numeracja pozostałych punktów. Następnie przystąpił do głosowania nad zmianą
porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało
14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tadeusz Pawłowski
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII 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 uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
28 marca 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na lata 20192020 w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej
Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Rawiczu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana
Bobrowskiego w Rawiczu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5
Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna – tryb konkursowy.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XII 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 XII sesji?”
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XII głosowało
15 radnych.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XII sesji”.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - podziękował i wobec braku pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
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5. Interpelacje i zapytania radnych.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - zapytał, czy radni wnoszą interpelacje.
Grażyna Kośmider – radna – interpelacja dotyczy:
1) częstszych patroli policji przy byłej szkole podstawowej nr 6. Na boisku w późnych
godzinach wieczornych przebywa tam młodzież, niejednokrotnie nieletnia, zachowująca
się bardzo głośno, czym zakłóca porządek i ciszę załącznik nr 5 do protokołu;
2) informowania Radnych o spotkaniach dotyczących ważnych spraw Rawicza. W dniu
1 października odbyło się spotkanie dot. stanu prawnego i możliwości kształcenia
pielęgniarek w Rawiczu. Temat ważny dla naszej społeczności. Informacja pojawiła się na
stronie internetowej ale w natłoku różnych informacji nie zawsze można ją zauważyć.
załącznik nr 6 do protokołu;
3) w warsztatach ZSZ na ul. Sienkiewicza odbywają się zajęcia i kursy. Prosi o doposażenie
ich w tablice multimedialne, komputery, czajnik załącznik nr 7 do protokołu;
4) mieszkańców bulwersuje ciemność od Dworca PKP na perony. Interweniowała w tej
sprawie ale Gminie Rawicz przekazano drogę, natomiast oświetlenie jest własnością PKP.
Gmina Rawicz nie dysponuje żadnymi lampami solarnymi, które mogłaby ustawić
tymczasowo. Zapytała, czy Powiat takimi dysponuje aby pomóc podróżnym pokonać
ciemności załącznik nr 8 do protokołu.
Radosław Osiecki – radny – interpelacja dotyczy:
1) miłośnicy rowerów pytają, czy na czas remontu Rynku zaplanowane jest przeniesienie
stojaków rowerowych w inne miejsce załącznik nr 9 do protokołu;
2) mieszkańcy Osiedla 350-lecia i innych ulic zwracają uwagę na rozpadające się
wieloczłonowe progi zwalniające, może we współpracy z Gminą Rawicz progi te udałoby
się zastąpić nowoczesnymi rozwiązaniami załącznik nr 10 do protokołu.
Szymon Węcłaś – radny – dnia 30 września minął termin, w którym rada powiatu mogła
podjąć uchwałę o zmianie kategorii dróg powiatowych na gminne. W związku z tym, iż Rada
Powiatu Rawickiego nie podjęła takiej chwały, w roku 2020 wszystkie drogi które są
w kategoriami dróg powiatowych nadal nimi pozostają. Na sesji marcowej uzyskaliśmy
informację, iż gminy z terenu powiatu ubiegające się o dofinasowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych uzyskają większe dofinasowanie niż powiat, który może liczyć na 50%
wsparcie. Zapytał, czy Zarząd Powiatu podjął rozmowy z poszczególnymi gminami na temat
ich przejęcia przez gminy odcinków dróg powiatowych aby gminy ubiegały się o ww. środki
a po remoncie przekazać je powiatowi. Co jest powodem dla którego żadna gmina z terenu
powiatu żadnej drogi od powiatu nie przejęła. Czy jest to problem natury prawnej aby to inna
jednostka samorządu ubiegała się o dokumentację (pozwolenia, raporty, decyzje) a później
inna jednostka tą realizację realizowała, czy są jeszcze inne obawy dla których gminny nie
chcą przejmować i realizować remontu dróg powiatowych które leżą na terenie
poszczególnych gmin a w tej chwili zarządcą jest Powiat załącznik nr 11 do protokołu.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - podziękował i przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali. 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:
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Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację na obsługę administracyjną gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa o 26.865 zł, na inwestycje w domach pomocy społecznej
o 113.280 zł, na realizację zadań związanych z odnowieniem drzewostanu o 9.326,60 zł, na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 1.924,79
zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał z Funduszu Pracy 28.800,00 zł na
sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe
dochody zwiększono o 48.999,45 zł, m.in. z tytułu czynszów (3.050 zł), dochodów należnych
jst (3.632,18 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (28.898,79 zł), holowania i parkowania
(3.531,30 zł), obsługi programu Aktywny Samorząd (3.339 zł).
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1) Starostwo Powiatowe w Rawiczu - umniejsza zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku
Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17" o 1.864 zł oraz pn. "Rozbudowa sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ul. Rynek 17" o 1.688,28 zł,
wprowadza zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce" na kwotę 6.000 zł, pn. "zakup samochodu osobowego" na
kwotę 90.000 zł,
2) DPS Osiek - wprowadza zadanie pn. "Zakup samochodu 9-osobowego (mikrobusu)" na
kwotę 130.000 zł, w tym z dotacji od Wojewody na zadania własne - 104.000 zł,
3) DPS Pakówka - wprowadza zadanie pn. "Zakup kotła warzelnego elektrycznego 150 l" na
kwotę 16.000 zł, w tym z dotacji od Wojewody na zadania własne - 9.280 zł,
4) ZSS w Rawiczu - umniejsza zadanie pn. "Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu" o kwotę 95.800,89 zł, wprowadza nowe zadanie
pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy głównym budynku" na kwotę 59.962 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1) PUP w Rawiczu - przenosi 1.052 zł m.in. na wypłatę ekwiwalentów za materiały biurowe
i wykonanie pieczątek, zwiększa o 28.800 zł na nagrody i pochodne, 17.500 zł na zakup
7 komputerów z systemem operacyjnym,
2) PINB w Rawiczu - przenosi 1.950 zł m.in. na badania pracowników, zakup tonerów i odpis
na ZFŚS,
3) PZD w Rawiczu - zwiększa o 29.162,79 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz
na odpis na ZFŚS,
4) PCUW w Rawiczu - przenosi 2.395 zł na badania pracowników, na usługi drukowania oraz
opłaty pocztowe,
5) DPS Pakówka - przenosi 4.620 zł na odpis na ZFŚS,
6) PCPR w Rawiczu - przenosi 7.300 zł i zwiększa o 3.339 zł m.in. na obsługę programu
Aktywny Samorząd, usługi pocztowe oraz odpis na ZFŚS,
7) KP PSP w Rawiczu - przenosi 57.198 zł m.in. na nagrody, zakup opon, klimatyzatora,
urządzenia wielofunkcyjnego, odpis na ZFŚS,
8) POW w Łaszczynie - przenosi 1.614 zł na odpis na ZFŚS,
9) Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi m.in. na gadżety promocyjne (4.300 zł), na
odpis na ZFŚS między rozdziałami (169,83 zł), na sporządzenie operatu szacunkowego
(450 zł), zwiększa o 167 zł dotację dla Powiatu Leszczyńskiego na koszty WTZ, 1.834 zł
dotację dla WTZ w Miejskiej Górce, 10.000 zł na remont korytarza, 10.000 zł na materiały
biurowe, 18.879,67 zł na druki komunikacyjne, 9.326,60 zł na odnowienie lasów
zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 r., w związku z otrzymaniem dotacji od
Wojewody na gospodarkę nieruchomościami umniejsza zadania własne, środki zlecone
zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup komputera i materiałów
biurowych,
10) ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 55.335 zł na zakup sprzętu i mebli do pracowni
informatycznej wraz z montażem zasilania,
11) ZSS w Rawiczu - zwiększa o 1.924,79 zł na podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi,
12) szkoły i poradnia - w związku z niedoborami i nadwyżkami na wynagrodzeniach i
pochodnych skorygowano plan, przeniesiono i zwiększono środki m.in. na badania
lekarskie, odpis na ZFŚS, zwiększono o 2.000 zł stypendia dla uczniów w I LO i w ZSZ,
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13) Umniejszono rezerwę na realizację zadań oświatowych o 202.931,84 zł oraz na realizację
zadań pomocy społecznej i rodziny o 8.001 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - podziękował a wobec nie wniesienia pytań
lub uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/107/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych
Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały został
rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono wniosków do projektu
uchwały. Następnie poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powiedziała, że
PFRON przekazał dodatkowe środki Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań
dofinansowywania ze środków Funduszu. Nastąpił wzrost planu o 75.524 zł. Obecnie plan ten
wynosi 1.757.706 zł. Zmiana dotyczy wzrostu alokacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej o kwotę
16.500 zł i plan kształtuje się w wysokości 995. 280 zł. Uwzględniając powyższą zmianę oraz
rozliczenie środków w skali 10 miesięcy proponuje się następujące zmiany:
 Zmniejsza się:
 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych o 12.018 zł,
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki o 250 zł.
 Zwiększa się:
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze o 64.243 zł,
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych o
7.049 zł,
 dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej o 16.500 zł.
Łącznie plan po zmianach wynosi 995.280 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
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Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – podziękował, a wobec nie wniesienia
pytań do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/108/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na lata
2019-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni
miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie
9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - powiedziała, że Rada
Powiatu Rawickiego 29 marca 2018 r. podjęła uchwałę intencyjną o udzieleniu pomocy
finansowej Gminie Rawicz w roku 2019 w wysokości 100.000 zł i w roku 2020 w wysokości
100.000 zł. W związku z pozyskaniem przez Gminę Rawicz środków na dofinansowanie
projektu Burmistrz Gminy Rawicz w październiku br. poprosił o wsparcie w pełnej wysokości w
roku 2020. Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Rawicz w zakresie realizowania przez
Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/109/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na lata 2019-2020 w związku
z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy
ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.
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Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 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, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Rawicki.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - powiedziała, że
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje dane
dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół jak i słuchaczy w szkołach dla
dorosłych i obejmuje okres 3 lat. W roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym
nastąpił spadek o 14 uczniów, w technikach o 21 uczniów. Podwójny rocznik spowodował
wzrost liczebności uczniów w Liceum Ogólnokształcącym o 180 a w Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu i w ZSPTCKU w Bojanowie w klasach technikalnych ogółem o 220
uczniów. W branżowych szkołach I stopnia utrzymywała się tendencja wzrostowa o 20
uczniów, obecnie nastąpił wzrost o 90 uczniów. Na pytanie, jakie padło na posiedzeniu Komisji
odnośnie statystyki podwójnego rocznika 2019/2020 w porównaniu do roku 2002
odpowiedziała, że mamy mniej o 731 uczniów. Badając efekty jakości pracy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej co roku zwiększa się liczba dzieci badanych. Jeśli chodzi
o licea ogólnokształcące dla dorosłych to tendencja jest spadkowa. Nie było natomiast naboru
do szkoły policealnej. W ZSPTCKU w Bojanowie realizowano nadzór pedagogiczny i
monitoring nie wykazał żadnych nieprawidłowości. W ub. roku Powiat Rawicki do subwencji
oświatowej dołożył ogółem 1.350.500 zł (bez inwestycji i remontów) a na inwestycje i remonty
871.626 zł. Ponadto sprawozdanie zawiera informację na temat egzaminów zewnętrznych do
których przystępowali uczniowie i słuchacze szkół. Podano średnie wyniki egzaminu
maturalnego, odniesiono się do tzw. stanin (poziom zdawalności). Materiał zawiera również
informację o losach absolwentów.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/110/19

8

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego

Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzące w skład Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. 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 ustawy - Prawo oświatowe wprowadziła od 1 września 2019 r. zmianę nazwy Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu wchodzący w skład Zespołu Szkół
Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu. Konsekwencją podjęcia
uchwały będzie zmiana Statutu szkoły.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/111/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania

i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Rawiczu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - powiedziała, że
konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały zmieniającej Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu jest zmiana
aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/112/19
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4
Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna –
tryb konkursowy.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo
radni otrzymali przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - powiedziała, że
uchwała dotyczy projektu, jaki ma być realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych, Zespół
Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego i I Liceum
Ogólnokształcące od czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w kwietniu
2020 r. Projekt 2-letni, którego całkowita wartość wynosi 796.254 zł, dofinansowanie w
wysokości 85% a 15% wynosi wkład własny. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia
edukacyjno-promocyjne z zakresu edukacji ekologicznej, również poczynione będą zakupy na
wyposażenie miejsc, sal i ścieżek edukacyjnych.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIII/113/19
w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5
Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna – tryb konkursowy
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, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Roman Sidor
13.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – odczytał informację Przewodniczącego
Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego za
rok 2018 wraz z informacją z Urzędu Skarbowego w Rawiczu (załącznik nr 19 do protokołu).
Marek Heinze – radny – w momencie sprawdzania oświadczeń majątkowych i stwierdzenia
braków, poprosił o informowanie radnych o tym fakcie aby mogli je uzupełnić przed
przekazaniem Urzędowi Skarbowemu.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że przekaże to spostrzeżenie
Przewodniczącemu Rady, po czym przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
14. Wolne głosy i wnioski.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Pana Adama Sperzyńskiego –
Starostę Rawickiego o przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11

Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział: „Informacja o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za rok 2018.
Realizując zapis art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2019 r. poz. 511) informuję, że po dokonaniu przeze mnie oraz przez właściwych
Naczelników Urzędów Skarbowych analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
wicestarostę, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową osobą prawną oraz osoby
wydające decyzje administracyjne w moim imieniu stwierdzić należy, że przedmiotowe
oświadczenia złożone zostały w terminie. Jednocześnie wyjaśniam, że do dnia dzisiejszego
nie otrzymałem analizy oświadczeń majątkowych złożonych w Urzędzie Skarbowym
w Rawiczu, Lesznie, Górze i Środzie Wielkopolskiej”.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – podziękował i powiedział, że do dnia
dzisiejszego uchwałę Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Apelu
w sprawie równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków
unijnych na lata 2021-2027, poparły: Rada Gminy Pakosław, Rada Powiatu Kolskiego, Rada
Powiatu Krotoszyńskiego i Rada Powiatu Chodzieskiego podejmując stosowne uchwały.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wyraził zadowolenie, że podjęte stanowisko
zainicjowało dyskusję i znalazło poparcie wśród organów stanowiących gminnych
i powiatowych. Dodał, że uczestniczył w konsultacjach z Marszałkiem Województwa, Panem
Markiem Woźniakiem. Zwrócił jego uwagę na bardziej równy podział środków aniżeli
w obecnej perspektywie oraz że samorządy nie będące członkiem tzw. obszarów
uprzywilejowanych z uwagą będą przyglądać się podziałowi środków.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają pytania lub uwagi.
Tadeusz Pawłowski – radny – zaapelował do radnych aby zabierając głos w punkcie
interpelacje i zapytania potrafili rozróżnić co to interpelacja i zapytanie a co to wolne głosy i
wnioski.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że kolejna sesja odbędzie
się 28 listopada br.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że być może 31 października br. odbędzie się
sesja nadzwyczajna podyktowana potrzebą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
związanej z realizacją ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.
15. Zakończenie.
Maciej Jagodziński - Wiceprzewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XIII sesję Rady
Powiatu Rawickiego”.

Wiceprzewodniczący Rady
Protokołowała:
podinspektor

(-) Maciej Jagodziński

(-) Zofia Rogala
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