Znak: OR. 0002.1.2020
Protokół nr XVII/2020
z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 15.25.
Obrady rozpoczęto 20 stycznia 2020 o godz. 15:25, a zakończono o godz. 15:37 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.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XVII 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 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.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali.
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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 dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że szczegółowe sprawozdanie
z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki –
przedstawi na kolejnej sesji, po czym 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.
Tadeusz Pawłowski – radny – z uwagi, że Pan Starosta na następnej sesji przedstawi
sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, poprosił o przygotowanie
omówienia kwestii poszerzenia granic miasta Rawicza. Jak na to zapatruje się Powiat. Brak
informacji ze strony Gminy Rawicz. Powstał szum medialny oraz że Pan Starosta zgodził się
na nieodpłatną wymianę dokumentów. Dobrze byłoby abyśmy mieli na ten temat rozeznanie,
dlaczego Gmina chce poszerzyć granice Rawicza o kolejne 650 ha. Interesujące jest, co
Gmina chce zrobić na takim obszarze. Na zakończenie dodał, że kolejną sesję przygotuje
pytania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że z prasy dowiedział się o planach
Gminy Rawicz, a być może gmina nie ma obowiązku konsultowania tego z powiatem. Idea
poszerzenia granic nie ma związku z kompetencjami powiatu. Widzi zagrożenie dla Powiatu,
dlatego poprosił Burmistrza Rawicza o wyjaśnienia. Jedną ze spraw będzie kwestia zwolnienia
mieszkańców z odpłatności za wymianę dokumentów. W materiale prasowym czytamy, że
Rada Powiatu może zwolnić mieszkańców z kosztów ale do dnia dzisiejszego oficjalnie nikt
nie zwrócił się do Powiatu w tej sprawie. Możliwość zwolnienia z odpłatności istnieje i jeżeli
Rada Powiatu podejmie uchwałę w tej sprawie, musimy mieć świadomość, że zmniejszymy
dochody własne Powiatu, które i tak są małe. Wie natomiast, że w najbliższych dniach
zaplanowane są spotkania z mieszkańcami obszarów, które mają być włączone.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że ustalono maksymalną kwotę pożyczek
krótkoterminowych w wysokości 1.500.000 zł, które mogą być udzielane przez Zarząd Powiatu
w ciągu roku budżetowego.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVII/139/20
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
NIEOBECNI (1)
Ryszard Drozdowski,
6. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia poinformował, że kolejna sesja
odbędzie się 30 stycznia br., po czym przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
7. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XVII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
Protokołowała:
podinspektor

Roman Sidor

Zofia Rogala
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