Znak: OR. 0002.18.2019
Protokół nr XV/2019
z XV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 9.00.
Obrady rozpoczęto 29 listopada 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:07 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 XV sesję Rady
Powiatu
Rawickiego”.
Po
powitaniu
radnych
oraz
gości
uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co
stanowi 82% 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.

1

2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali, po czym odczytał go.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV 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. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 marca 2019 r. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu
interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu
Rawickiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały
Dworek” w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek” w Łaszczynie oraz
nadania statutów obu jednostkom.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku
Rawicz – Osiek.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.
W trakcie odczytywania porządku obrad na salę posiedzeń weszli radni, Panowie Karol Junory
i Jacek Gilewski, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych co stanowi 94% ustawowego
składu Rady.

3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokoły z XIII i XIV sesji Rady
Powiatu Rawickiego były wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.
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Nie wniesiono do nich poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych
jest za przyjęciem protokołu z XIII sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XIII 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 XIII sesji”.
Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XIV sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XIV 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 XIV 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.
Radosław Osiecki – radny – w kwestii blokowania S-5, jeśli chodzi o przemieszczanie się
wirusa ASF, czy jest odpowiedź na ten temat – zapytał.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że na jednym ze spotkań zgłoszono
postulat. Granicą oddzielającą część zachodnią jest droga S-5. Wyjątkiem są przejścia dla
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zwierząt oraz przejścia pod jezdnią dla płazów. Myśliwi zgłaszali, że przejścia pod jezdnią
niejednokrotnie wykorzystywane są również przez dziki. Wystosował w tej sprawie pismo do
GDDKiA z propozycją czasowego zagrodzenia tych przejść. Ekolodzy mogą się temu
sprzeciwić, ale jest to jedna z możliwości zapobiegania migracji zwierząt. Ponadto jest
w stałym kontakcie z Inspekcją Weterynaryjną i Wojewodą Wielkopolskim.
Grażyna Kośmider – radna – w okresie między sesjami odbyły się spotkania z instytucjami
i osobami niepełnosprawnymi, odbył się n.in. powiatowy dzień integracji. Radni, Członkowie
Komisji Spraw Społecznych pragnęliby być informowani o takich wydarzeniach. Chodzi o to,
aby społeczeństwo nie było przekonane, że los tych ludzi jest im obojętny. Pracownikom DPS
w Osieku z okazji jubileuszu 45-lecia a także wszystkim osobom zatrudnionym w pomocy
społecznej złożyła życzenia.
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.
Katarzyna Frąckowiak – radna – powiedziała, że mieszkańcy Szkaradowa na zebraniu
zawnioskowali aby przy drodze powiatowej 5491P od skrzyżowania w kierunku Katarzynowa
wymienić obrzeża, po jednej stronie drogi wybudować chodnik, po drugiej wyodrębnić ścieżkę
rowerową, a od posesji nr 206 przy boisku szkolnym w kierunku sali sportowej chodnik
załącznik nr 5 do protokołu.
Krzysztof Kołeczko – radny – interpelacja dotyczy skrzyżowania dróg nr 5502 i 5532 z drogą
krajową nr 36, chodzi o skrzyżowanie Sarnowa – Sarnówka przy Dino. Przejazd przez
skrzyżowanie jest bardzo uciążliwy i co roku sytuacja się pogarsza. Powinniśmy wystąpić do
zarządcy drogi nr 36 o rozwiązanie problemu załącznik nr 6 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2019 – 2027.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
i tak:
w 2019 roku:
 dochody ogółem umniejszono o 126.180,98 zł, w tym majątkowe o 438.239,06 zł,
zwiększono bieżące o 312.058,08 zł,
 wydatki ogółem umniejszono o 126.180,98 zł, w tym majątkowe o 324.632,06 zł,
zwiększono bieżące o 198.451,08 zł.
W przedsięwzięciach:
 w poz. 1.11.2:
 „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie" zwiększono
limit na 2019 o 15.830,10 zł, umniejszono limit na 2020 o 15.830,10 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
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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 XV/117/19
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2019 – 2027
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 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
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. Nie
zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika
Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wnioski zostały szczegółowe omówione
na posiedzeniu komisji. Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki budżetu zgodnie ze złożonymi
wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.
Dochody i wydatki po korekcie w sumie zostaną umniejszone o 126.180,98 zł.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększa 3.023 zł na odpis na socjal oraz
przenosi 2.000 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach dokształcania
nauczycieli.
 DPS Pakówka zwiększa dochody o 50.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców i środki te
przeznaczy na energię elektryczną i gaz.
 ZSPTCKU w Bojanowie w ramach projektu Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów
szkoły w Bojanowie przenosi 329,62 zł oraz zwiększa o 15.830,10 zł na koszty wyjazdu
dodatkowego ucznia. Jednocześnie zwiększono dotację o tę kwotę. Na remont dachu
budynku warsztatów zwiększa o 67.500 zł oraz na montaż krat 3.000 zł., przenosi 300 zł
na dofinansowanie studiów podyplomowych.
 DPS Osiek – przenosi 600 zł na opłatę za badanie wody.
 KP PSP w Rawiczu – przenosi jeszcze 4.300 zł na naprawę kompresora, 700 zł na
delegacje służbowe czy oznakowanie przyczepy.
 PCUW przenosi 13.407 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zakup i montaż kotła
gazowego, przenosi 723 zł na zakup podpisów elektronicznych.
 Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotacje na świadczenia 500+ dla dzieci w rodzinach
zastępczych w raz z kosztami obsługi 10.000 zł natomiast na świadczenia w Placówce
27.000 zł.
 PZD zwiększa dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone barierki i środki te
przeznaczy na ich naprawę, zwiększa dochody o 1.663 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego i środki te oraz przenosi 18.674 zł na wypłatę nagród dla pracowników.
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 ZS im. Jana Pawła II przenosi 8.503 zł na artykuły do bieżącego funkcjonowania szkoły,
 POW – przenosi 926 zł na kieszonkowe dla wychowanków oraz korektę odpisu na socjal,
 z Ministerstwa Obrony Narodowej Powiat otrzyma dotację na realizację programu
„Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 58.320 zł i środki te wraz
z wkładem powiatu zostaną przeznaczone na umundurowanie oraz zakup wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia zajęć, przenosi 6.070 zł na materiały biurowe i korektę
odpisu na socjal, zwiększa dochody o 4.683 z tytułu wynajmu.
 ZSZ przenosi 4.155 zł na socjal, 11.759 zł na wymianę wykładziny w salach lekcyjnych,
3.336 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi między rozdziałami na podstawie
aktualnego arkusza organizacyjnego.
 Wojewoda przyznał również 59.378 zł na sfinansowanie prac geodezyjnych w związku
z tym Starostwo umniejsza to zadanie ze środków własnych, m.in. przenosi 4.000 zł na
zakup ups, 7.312 zł na zakup energii, 13.080 zł na nagrody wraz z pochodnymi, 1.000 zł
na delegacje służbowe, 3.000 zł na szkolenia, 4.428 zł na koszty postępowania sądowego,
3.800 zł na gadżety promocyjne, w nieodpłatnej pomocy prawnej koryguje poprzedni
wniosek przenoszący środki na nagrody w związku z koniecznością zakupu sprzętu do
punktu nieodpłatnej pomocy, zwalnia z dotacji na kursy zawodowe uczniów 3.720 zł oraz
dotacje na szkoły niepubliczne o 124.500 zł. Zwiększa dochody 18.593,18 zł m.in. z tytułu
holowania, zwrotu kosztów radcy, inkasa opłaty skarbowej oraz zwrotu wydatków
poniesionych na komornika ze środków zleconych. Kwota 898,58 zł została wprowadzona
po stronie wydatków i zostanie przekazana do Wojewody.
 zwiększono wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do Szpitala – 350.000 zł –
70 udziałów.
 Zarząd Powiatu przyznał zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 7.242,00 zł, w tym:
Placówka - 193 zł, ILO - 3.435 zł, ZSZ - 1.457 zł, ZS im. Jana Pawła II - 2.157 zł.
Dokonano autopoprawki w wartościach rezerw i tak inwestycyjna została umniejszona o
1.425,46 zł, oświatowa o 110.625 zł natomiast ogólna została zwiększona o 282.297 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/118/19
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 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. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego – Prezesa
Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. o przedstawienie sprawozdania.
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Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. - powiedział, że
jeśli chodzi o bieżącą działalność Szpital nadal odnotowuje stratę. We wrześniu uległa ona
istotnej zmianie z uwagi na korektę dotyczącą ryczałtu. W październiku strata wyniosła ok. 1,9
mln zł. Wynika to z regulacji prawnych dotyczących korekt wynagrodzeń pracowników.
Realizacja umowy z NFZ przebiega bez rozszerzeń a nadwykonanie jest na poziomie 5%
w stosunku do wysokości ryczałtu. Szpital stara się je zmniejszyć z uwagi, że NFZ nie płaci za
wykonane świadczenia ponad stawkę ryczałtową. Odnośnie inwestycji, trwa budowa nowego
obiektu, w którym będzie zlokalizowany blok operacyjny, intensywna terapia oraz łącznik.
Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem a prace budowlane są na ukończeniu.
W ramach projektu poczyniono zakupy i aktualnie trwa montaż części urządzeń medycznych.
Termin zakończenia prac ustalony na 31 grudnia 2019 r. nie wydaje się być zagrożony.
Termin uruchomienia obiektu planowany jest na I kwartał 2020 r. Na chwilę obecną
otrzymujemy informacje dotyczące 2020 roku. NFZ przedstawia propozycje wartości
pozaryczałtowych w zakresie ZOL, Poradni Laryngologicznej i Poradni Rehabilitacyjnej.
Dla szpitala najważniejszym elementem jest wielkość ryczałtu na 2020 rok.
Z przeprowadzonej symulacji zmian kosztowych wynikających ze wzrostu minimalnego
wynagrodzenia od stycznia 2020 r. do kwoty 2.600 zł, szacuje się, że dla szpitala wzrost
kosztów wyniesie ok. 3 mln zł.
Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i poinformował, że Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa, Pani Grażyna Kośmider zwróciła się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o przygotowanie wspólnie z Zarządem Szpitala apelu lub stanowiska
w sprawie złej sytuacji finansowej i kadrowej Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
skierowanego do Ministra Zdrowia. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich
nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Roman Sidor - Przewodniczący 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 Agnieszkę Adamczak –
Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg – o omówienie projektu uchwały.
Z sali posiedzeń wyszedł radny Adam Sperzyński, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 15
radnych, co stanowi 88% ustawowego składu Rady.
Agnieszka Adamczak – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg - powiedziała, że podane
w uchwale stawki odnoszą się do rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania
pojazdów na obszarze Powiatu Rawickiego w mijającym roku. Stawki proponowane w 2020
roku powiększono o wskaźnik inflacji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
Na salę posiedzeń wrócił radny Adam Sperzyński, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 16
radnych, co stanowi 94% ustawowego składu Rady.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/119/19
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w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu
głosowało 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 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
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego
dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Roman Sidor - Przewodniczący 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 Pana Henryka Lipowczyka –
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie projektu uchwały.
Z sali posiedzeń wyszedł radny Wiesław Ceglarek, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 15
radnych, co stanowi 88% ustawowego składu Rady.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że w związku ze
zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych oraz art. 40 ustawy o drogach
publicznych zmienione zostały stawki za zajęcie pasa drogowego dotyczące budowy
infrastruktury drogowej. W uchwale za zajęcie pasa drogowego ustalone zostały stawki
dzienne i roczne. Obecnie obowiązujące opłaty nie uległy zmianie od 2007 roku.
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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/120/19
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej
Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
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Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
NIEOBECNI (2)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady zarządził przerwę od godz. 10.25 do 10.45.
Po wznowieniu obrad w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 82% ustawowego
składy rady. Nieobecni - Aleksandra Ciąder – Hajnce, Maciej Jagodziński i Szymon Węcłaś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 marca 2019 r. 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.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków do przedłożonego projektu. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powiedziała, że
Powiatowy Urząd Pracy zwalnia środki z zadania - wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy
w wysokości 3.800 zł a PCPR z zadania - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
w wysokości 2.432 zł, łącznie 6.232 zł. Proponujemy przenieść je na zadanie - dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
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 XV/121/19
w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 marca 2019 r. 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 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 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, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder – Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie.
Roman Sidor - Przewodniczący 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 Małgorzatę Pospiech –
Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie – o omówienie
projektu uchwały.
Małgorzata Pospiech – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek”
w Łaszczynie – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może się mieścić na
jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku ze specjalistycznymi ośrodkami
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek”
w Łaszczynie mieści się w jednym budynku i na jednej nieruchomości gruntowej z Placówką
Opiekuńczo-Wychowawczą „Mały Dworek” w Łaszczynie. Wobec powyższego POW w
Łaszczynie może funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 XV/122/19
w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce OpiekuńczoWychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie
głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Karol Junory,
Krzysztof Kołeczko, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski,
Roman Sidor, Adam Sperzyński.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: (2)
Marek Heinze, Grażyna Kośmider
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder – Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania
z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz
mieszkańców Powiatu Rawickiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i Zarządu. Nie zgłoszono do niego
wniosku. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie – o omówienie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – aktualnie Powiat
Rawicki nie ma możliwości utworzenia nowego ośrodka interwencji kryzysowej, spełniającego
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obowiązujące przepisy prawa. Wobec powyższego istnieje konieczność zawarcia
porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Rawicki zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej Powiatowi Krotoszyńskiemu. Realizatorem zadania będzie Zespół
Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, stanowiący
jednostkę organizacyjną Powiatu Krotoszyńskiego. Pomiędzy Powiatami Rawickim
i Krotoszyńskim zostanie zawarte stosowne porozumienie w sprawie szczegółowych
warunków realizacji zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia
na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.
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 XV/123/19
w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania
z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców
Powiatu Rawickiego
głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław
Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grażyna Kośmider,
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder – Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
„Mały Dworek” w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo –
wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek”
w Łaszczynie oraz nadania statutów obu jednostkom.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i Zarządu. Nie zgłoszono do niego
wniosków. Poprosił Panią Małgorzatę Pospiech – Dyrektora Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie – o omówienie projektu uchwały.
Małgorzata Pospiech – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek”
w Łaszczynie – powiedziała, że prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców jest zadaniem własnym powiatu. Problematykę instytucjonalnej pieczy zastępczej
oraz funkcjonowanie placówek opiekuńczo–wychowawczych reguluje ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Cytowana powyżej
ustawa, wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną.
Trzydziestoosobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze na dotychczasowych zasadach
mogą funkcjonować do 31 grudnia 2020 r. W celu dostosowania Placówki Opiekuńczo-
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Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej zostały z niej wyodrębnione dwa samodzielne lokale, w których
zamierza się prowadzić dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
socjalizacyjnego, tj. obecnie istniejąca Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Mały Dworek”
w Łaszczynie, lecz ze zmniejszoną liczbą miejsc z 30 na 14 oraz druga nowotworzona pod
nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nowy Dworek” w Łaszczynie z 14 miejscami.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie jest placówką opiekuńczowychowawczą łączącą typy socjalizacyjny i interwencyjny, z liczbą 30 miejsc, w tym 25 miejsc
socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały
Dworek” obecnie przebywa 27 wychowanków. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
„Nowy Dworek” znajdzie miejsce 13 wychowanków, a w Placówce „Mały Dworek” pozostanie
14 wychowanków.
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 XV/124/19
w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mały Dworek” w
Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek” w Łaszczynie oraz nadania
statutów obu jednostkom
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 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, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński.
NIEOBECNI (3),
Aleksandra Ciąder – Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji 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 – zgodnie z ustawą
prawą farmaceutyczne rada powiatu co roku ustala rozkład godzin pracy aptek i harmonogram
dyżurów nocnych, w niedziele i święta na rok przyszły. Załącznik nr 1 rozkład pracy aptek
uległ zmianie w Aptece „Gemini”, Lawendowej na Rynku, Lawendowej na ul. Piłsudskiego.
Apteki będą czynne od godz. 7.30, ponadto Apteka „Gemini” będzie nieczynna w niedziele.
Z kolei Apteka „Pod Jaworem” w Miejskiej Górce skraca godziny otwarcia od 8.30 do 16.00.
Załącznik nr 2 określa harmonogram pełnienia dyżurów został opracowany zgodnie
z realizacją dyżurów w roku 2019. Negatywne opinie do projektu uchwały wydała
Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska stwierdzając, że nie ma zapotrzebowania na
pełnienie w powiecie rawickim dyżurów nocnych a apteki mają problemy z obsadą na

12

dyżurach nocnych magistrów farmacji oraz że Powiat winien współfinansować dyżury nocne,
na co nie ma delegacji prawnej. Opinię negatywną wydał także Burmistrz Rawicza do zał. nr 2
stwierdzając, że zapotrzebowanie mieszkańców Rawicza jest duże i chociaż jedna apteka
powinna pełnić dyżur nocny. Pozostałe opinie były pozytywne.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały.
Wiesław Ceglarek – radny – poprosił, aby uchwałę przekazać do prasy i zamieścić na stronie
internetowej Starostwa.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował po czym przystąpiono do głosowania
nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/125/19
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, 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, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji 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
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok opracowany został
w oparciu o realizację Programu w roku bieżącym. W miesiącu wrześniu poddany został
konsultacjom, nie zgłoszono uwag i wniosków do przedstawionego projektu Programu.
Program zawiera realizację form finansowych i niefinansowych, ponadto będzie podstawą do
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań zawartych w Programie.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła opinię pozytywną o projekcie
uchwały.
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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 XV/126/19
w sprawie przyjęcia „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 2019 r.,
poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 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, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński.
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś
17. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku
Rawicz – Osiek.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu 18 października 2019 r.
do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęła petycja Sołtysów Chojna, Podborowa,
Golejewka, Golejewa, Osieka, Ostrobudek i Pomocna, złożona w imieniu mieszkańców ww.
miejscowości oraz części mieszkańców Pakosławia. Wnoszący petycję domagają się
wybudowania przez Powiat Rawicki ścieżki rowerowej na odcinku Rawicz – Osiek, wzdłuż
drogi powiatowej Rawicz - Dubin. Petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji. O zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji, Pana Krzysztofa Kołeczko.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – powiedział, że
jest to sprawa nietypowa, gdyż Rada Powiatu na ostatnim posiedzeniu podjęła uchwałę
przyznającą środki na budowę ścieżki rowerowej Rawicz -Osiek. Natomiast w dniu dzisiejszym
przyjdzie podjąć uchwałę uznającą petycję za nieuzasadnioną.
Następnie 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.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/127/19
w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rawicz – Osiek
głosowało 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
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Wiesław Ceglarek, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński
NIEOBECNI (3)
Aleksandra Ciąder - Hajnce, Maciej Jagodziński, Szymon Węcłaś
18. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że 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, poparła Rada
Powiatu Słupeckiego podejmując stosowną uchwałę. Łącznie do dnia dzisiejszego nasz Apel
poparło 6 samorządów. Poinformował radnych, że organizowane jest szkolenie dotyczące
udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. Następnie zapytał, czy poza
tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia br. (piątek).
19. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział: „Zamykam XV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
Protokołowała:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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