Znak: OR. 0002.17.2019
Protokół nr XIV/2019
z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 31 października 2019 r. o godz. 8.00.
Obrady rozpoczęto 31 października 2019 o godz. 08:20, a zakończono o godz. 08:45 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.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XIV sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. Powiedział,
że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Starosty
Rawickiego. Odczytał treść pisma (załącznik nr 2 do protokołu). 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.

1

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. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław na 2021 rok
w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla
komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie
Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia,
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
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. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego 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).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował i wobec braku pytań przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy radni wnoszą interpelacje a wobec ich nie
wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław na
2021 rok w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy
w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. O krótkie
wprowadzenie poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg.
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Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że projekt obejmuje
budowę ścieżki rowerowej z m. Pakosław do m. Sowy. Powiat Rawicki dofinansuje inwestycję
w roku 2021 w wysokości 340.000 zł.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/114/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław na 2021 rok w związku
z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji
samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz
z budową energooszczędnego oświetlenia” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3.
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1.
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Radosław Osiecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
W związku z faktem, że przed dzisiejszym posiedzeniem Rady odbyło się wspólne
posiedzenie komisji zapytał, czy Państwo radni widzą potrzebę ponownego omawiania
poszczególnych uchwał.
Radni nie widzieli takiej potrzeby.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/115/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Radosław Osiecki
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Zapytał,
czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/116/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś
NIEOBECNI (2)
Ryszard Drozdowski, Radosław Osiecki
8. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi?
Szymon Węcłaś – radny – podziękował Radnym za dzisiejsze jednogłośne głosowanie
w sprawie dofinansowania ścieżek w Gminie Pakosław.
Tadeusz Pawłowski – radny – Rawicz jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Polsce
i pod tym względem znajduje się w pierwszej dziesiątce. Skutkuje to wieloma konsekwencjami
m.in. smogiem. Obszar Rawicza w większości to zabudowa niska, opalana węglem co
sprawia, że smog w Rawiczu jest większy. Jadąc na dzisiejsze posiedzenie ulicą Sienkiewicza
z komina warsztatów ZSZ wydobywał się gęsty czarny dym. Jeśli chodzi o powiat, czy są
jakieś restrykcje, czy nad tym tematem Zarząd Powiatu się pochylił, czy uznaje, że jest to
temat gminy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – z dużym zaniepokojeniem obserwuję to, co dzieje się
w Rawiczu. Co roku wraz z sezonem grzewczym problem powraca. Mamy programy rządowe,
samorządowe, mówimy o czystym powietrzu, o dopłatach do piecy, a w ciągu kilku lat nie
zmieni się infrastruktura eliminująca tzw. kopciuchy. Niektóre z miast podejmują restrykcyjne
uchwały zakazujące opalania węglem. Dyskutujemy o tym problemie od kilku lat a efekt
rozmów odbija się małym echem. Podstawową i drobną rzeczą przynoszącą efekt jest zmiana
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techniki rozpalania pieca. W kwestii warsztatów ZSZ powiedział, że sprawa zostanie
wyjaśniona z woźnym. Dodał, że ze środków ochrony środowiska można wydać ulotkę
dotyczącą techniki rozpalania pieca. Natomiast, jeżeli chodzi o bardziej restrykcyjne działania
to Burmistrz Rawicza zapowiedział, że będą wzmożone kontrole pracowników Urzędu Miasta
przy współudziale policji. Bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa a jeśli Państwo Radni
mają jakieś pomysły, które można wykorzystać, poprosił o ich przekazanie.
Tadeusz Pawłowski – radny – zakup latającego drona wraz z czujnikami to zakup rzędu
kilkunastu tysięcy złotych. Uważa, że gminy powinny się na to złożyć a byłby to jeden z
elementów kontroli.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że na najbliższej naradzie samorządowców
temat ten poruszy.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Pana Starostę aby na spotkaniu
z włodarzami poruszył temat rozpropagowania czujek czadu. W ostatni piątek w Miejskiej
Górce dwaj chłopcy ulegli podtruciu. Szybka reakcja rodziców i służb zapobiegła tragedii.
Grażyna Kośmider – radna – w kwestii ochrony powietrza dodała, że na wioskach jest
jeszcze gorzej niż w mieście. Mieszkańcy wiosek palą w piecach czym się da, trują siebie
i innych. Zaapelowała do mieszkańców miast i wsi aby nie palili śmieci. Najważniejsze jest
uświadamianie społeczeństwa i rozpropagowywanie dostępnych programów, które służą
wymianie źródła ciepła na ekologiczne.
Piotr Skrzypek – Wójt Pakosławia – podziękował Radnym za podjęte w dniu dzisiejszym
uchwały. Zdaje sobie sprawę, że dla Powiatu nie jest to sytuacja komfortowa ale to co
zaproponowała Gmina Pakosław to maksimum ich możliwości. Możliwości, które są
ograniczone zobowiązaniami podjętymi w latach ubiegłych. Podziękował za dofinansowanie
projektu ścieżki z Pakosławia do Sów. Projekt ten jest bardzo ważny pod kątem turystycznym
i rekreacyjnym. Gmina podjęła działania aby rozstrzygnięcia przetargowe były zbieżne
z kosztorysem z lat 2015-2016. Udało się tego dokonać, gdyż najlepsza oferta wyłoniona w
przetargu odbiega od pierwotnej kwoty o 90.000 zł.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
9. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XIV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
Protokołowała:
podinspektor

(-)

Roman Sidor

(-) Zofia Rogala

5

