Znak: OR. 0002.9.2020
Protokół nr XXI/2020
XXI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 9.00
Obrady rozpoczęto 29 czerwca 2020 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 12:08 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 XXI sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych, kierowników jednostek organizacyjnych
i kierowników komórek organizacyjnych 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.
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 XX Sesji.
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4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz
włączenia w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie oraz
włączenia w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XX 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 XX sesji?”
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XX 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
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Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XX sesji”.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że na ostatniej sesji radny Tadeusz
Pawłowski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przygotowanie informacji na temat
sytuacji na rynku pracy oraz rozliczenia i zamknięcia roku szkolnego. Poinformował, że
w ramach tego punktu przedstawione zostaną obie informacje. Następnie 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 2
do protokołu oraz prezentację, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Pana Jakuba Morysona –
Wicestarostę o przedstawienie informacji na temat rozliczenia roku szkolnego a następnie
Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o omówienie sytuacji na
rynku pracy.
Jakub Moryson – Wicestarosta – powiedział, że udało się zakończyć rok szkolny 2019/2020.
Podziękował nauczycielom za to, że w trudnym okresie zdalnego nauczania stanęli na
wysokości zadania. W piątek zostały wręczone uczniom świadectwa, natomiast trwają
egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych, które zakończą się w pierwszym tygodniu
lipca. Zdaje sobie sprawę, że rok szkolny 2019/ 2020 był inny niż wcześniejsze z uwagi, że na
początek sierpnia został przesunięty termin zakończenia naboru do szkół. Po zakończeniu
naboru organ prowadzący ma 2 tygodnie na zatwierdzenie ilości utworzonych oddziałów. Pod
koniec sierpnia dowiemy się jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021. Plan finansowy
ustalony został na cały rok, w styczniu będziemy mieć informację, jak ten rok się zamknął
w szkołach. Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 20.174.107 zł, na minusie mamy
1.107.000 zł. W stosunku do roku 2019 subwencja jest wyższa z uwagi na podwójny rocznik.
W 2019 r. subwencja wynosiła 16.212.000 zł, na minusie mieliśmy 1.272.000 zł. W subwencji
na ten rok nie uwzględniono podwyżki od września do grudnia, która wyniesie ok. 300.000 zł.
Oczekujemy informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie, jednak
prawdopodobnie podwyżka będzie spoczywała na naszych barkach. Rok szkolny zamknął się
bez większych przeszkód, w szkołach wszyscy pracowali zgodnie z zaleceniami MEN
(Informacja Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Państwo Radni
otrzymali pisemną informację, chciałby uzupełnić ją o dane na dzień dzisiejszy. Liczba
bezrobotnych wzrosła w porównaniu do grudnia 2019 r. o 13,6%, a w porównaniu do maja
2019 r. o 12,4%. Stopa bezrobocia na koniec maja br. osiągnęła poziom 4,3 p.p. i była wyższa
w stosunku do końca maja 2019 r. o 0,4% oraz wyższa w stosunku do końca roku 2019
o 0,5 p.p.. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy żadnej informacji nt. zwolnień grupowych.
Liczba zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika nieco wzrosła do maja 2019 r.
W okresie 5 miesięcy zaktywowaliśmy mniej bezrobotnych tj. o 135 osób niż w analogicznym
okresie 2019 r. Z instrumentami ruszyliśmy od stycznia jednak najgorsze miesiące to marzec
i kwiecień. Od maja ruszyły staże a w czerwcu nasze działania są bardziej intensywne.
Na realizację instrumentów rynku pracy pozyskaliśmy 2.919.400 zł, ze środków przyznanych
Powiatowi w ramach algorytmu 569.800 zł, na realizację projektów z EFS w ramach POWER
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1.387.000 zł, na realizację projektów w ramach POWER 962.600 zł. Ponadto na realizację
działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano 326.500 zł w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników. Zawartych zostało
21 umów z pracodawcami na realizację różnych form podnoszenia kwalifikacji obejmującej
45 osób, przekazując pracodawcom kwotę 125.700 zł. W okresie ostatnich 5 miesięcy
zarejestrowano 426 oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcom, głównie
z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii (o 201 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).
Złożonych zostało 58 wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,
głównie z Ukrainy. Do właściwości Starosty przypisano realizację działań w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach tych działań PUP realizuje
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie
społeczne w ramach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Według stanu na dzień
26 czerwca br. złożono 238 wniosków, dotychczas rozpatrzono 72 wnioski na zatrudnienie
762 pracowników. Wnioski te opiewają na kwotę 3.511.800 zł. Na dofinansowanie części
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla jednoosobowych podmiotów złożono 385
wniosków, pozytywnie rozpatrzono 279 na kwotę 1.523.000 zł, z czego wypłacono 550.680 zł.
Rozmieszczenie podmiotów z podziałem na Gminy: - Miejska Górka 45 wniosków, - Rawicz
136, - Bojanowo 27, - Pakosław 31, - Jutrosin 10. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach
COVID-19 jest udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Złożono 2858 wniosków na kwotę 14.067.000 zł, pozytywnie
rozpatrzono 2743 wnioski na kwotę 13.770.400 zł. W rozłożeniu na Gminy: - Rawicz 1520
wniosków, - Miejska Górka 370, - Bojanowo 371, - Pakosław 231, - Jutrosin 333. Jeżeli chodzi
o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne w ramach organizacji pozarządowych wpłynęły
2 wnioski. Na realizację powyższych zadań Powiatowy Urząd Pracy z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej na dzień dzisiejszy pozyskał środki w wysokości 29 mln zł.
Ponadto PUP wystąpił z wnioskiem o dodatkowe środki z rezerwy ministra w wysokości
400.000 zł.
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował i wobec braku pytań przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy radni wnoszą interpelacje lub zapytania.
Krzysztof Kołeczko – radny – mieszkańcy Golejewa i Golejewka sygnalizują, że na serwisie
internetowym Google Maps występuje błąd związany z błędną lokalizacją ich miejscowości,
które zostały zamienione. Jakie wynikają z tego niedogodności np. dla firm kurierskich jest
oczywiste - załącznik nr 6 do protokołu.
Grażyna Kośmider – radna –
1) w związku z tym, że lekarze wypisują recepty w formie elektronicznej, warto wśród
mieszkańców rozpropagować tzw. Internetowe Konto Pacjenta. Na wystawionej przez
lekarza e-recepcie zamieszczony jest kod recepty i np. w formie sms zostanie on
przesłany na podany wcześniej numer telefonu automatycznie, co znacznie usprawni
pracę. Ma to duże znaczenie w obecnym czasie pandemii - załącznik nr 7 do protokołu.
2) mieszkańcy zwracają uwagę, że patrole, zwłaszcza po godz. 22.00 zadziałają
prewencyjnie i w znaczącym stopniu wpłyną na ograniczenie zniszczeń, hałasu i nocnych
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imprez, które w sezonie letnim są nagminne zwłaszcza w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 1
- załącznik nr 8 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i dodał, że rozpropagowanie e-recept
powinno także być w interesie przychodni, po czym przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.

6. Przedstawienie raportu i debata nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2019
rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), zarząd powiatu
co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) termin przedstawienia raportu o stanie
powiatu przedłuża się o 60 dni. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 62/377/20 z dnia 15 czerwca
2020 r. przedłożył Wysokiej Radzie Raport o stanie Powiatu Rawickiego za 2019 rok. Został
on również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
powiatu, wraz z informacją skierowaną do mieszkańców powiatu odnośnie możliwości wzięcia
udziału w debacie. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego
o przedstawienie Raportu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że raport szczegółowo omówiony został
na posiedzeniach komisji. Zaktualizowano ilość posiedzeń wyjazdowych Komisji Rady. Raport
sygnalizuje nam wyzwania, jednym z nich jest kwestia liczby mieszkańców. Na koniec 2019
roku liczba mieszkańców Powiatu Rawickiego wynosiła niespełna 59 500. Zarząd Powiatu i
Rada Powiatu w roku ubiegłym pracowały intensywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
co skutkowało ilością podejmowanych i realizowanych uchwał. Raport w dużej mierze odnosi
się do stanu finansowego i więcej powie o nim przy omawianiu sprawozdań finansowych.
Budżet był stabilny a najważniejsze zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Skromny
budżet na 2019 rok przerodził się w udany budżet proinwestycyjny. Najważniejszą inwestycją
była budowa nowego skrzydła Szpitala Powiatowego. Zaproponował przeniesienie części
dyskusji przy aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu. Dokument ten chcemy zaktualizować
jeszcze w tym roku. Obecnie będziemy kładli mocny nacisk na dalszą modernizację bazy
oświatowej, myśli tu o rozbudowie Zespołu Szkół Zawodowych. Z kolei na przyszłość trzeba
mieć na uwadze drugi etap modernizacji Szpitala. Zakłada on modernizację Izby Przyjęć,
Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii, czyli niezwykle ważnych obszarów Szpitala.
Przypomniał, że obowiązuje plan dostosowania szpitala, który zakłada, że II etap powinien być
zrealizowany do końca 2021 roku. Musimy także zwrócić większą uwagę na te drogi, które są
strategiczne i stworzyć plan działania.
Raport o stanie Powiatu Rawickiego za 2019 rok
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu radni
zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Ponadto w debacie głos mogą zabierać
mieszkańcy powiatu, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w powiecie do
100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas której ma być przedstawiony
raport o stanie powiatu. Poinformował, że dnia 26 czerwca br. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Następnie otworzył dyskusję.
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Marek Heinze – radny – zapytał o Szpital Powiatowy, w jakim stanie są finanse, czy jest
zadłużenie, jakie jest finansowanie przez NFZ, jak wygląda rozliczenie inwestycji i rozbudowy
Szpitala, pytanie również w kontekście udzielonej przez Powiat Szpitalowi pożyczki. Na jakim
etapie jest ewentualny jej zwrot, jak wyglądają finanse w kontekście ewentualnego zadłużenia.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że jeśli chodzi o sytuację finansową
Szpitala to w dniu dzisiejszym po posiedzeniu Rady, odbędzie się posiedzenie Rady
Nadzorczej Szpitala. Bardziej szczegółowych informacji będzie mógł udzielić po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za I kwartał. Sytuacja Spółki, jeśli chodzi o finanse jest stabilna.
Szpital ma zadłużenie w postaci kredytu inwestycyjnego na modernizację ZOL, które spłacał
będzie jeszcze przez ok. półtora roku. Pożyczka udzielona Szpitalowi była krótkoterminowa
i została spłacona w terminie. Spółka czekała na rozliczenie z Urzędu Marszałkowskiego
ostatniej transzy w kwocie 2,5 mln zł, dlatego posiłkowała się krótkoterminową pożyczką.
Na początku czerwca Szpital otrzymał ostatnią transzę w wysokości 2,5 mln zł. Wyniki
finansowe za rok ubiegły nie są złe, straty są dużo mniejsze. Ujemny wynik finansowy nie
wpływa negatywnie na płynność Spółki. Jeśli chodzi o bieżące finansowanie z NFZ to
w najbliższym czasie będzie korekta wartości kontraktu i aktualizacja wyceny świadczeń.
W związku z pandemią Szpital zyskał ok. 1 mln zł ze zbiórek firm, fundacji i osób fizycznych,
za co Zarząd Spółki dziękuje. Nie ma także zagrożenia likwidacją oddziałów, czy całego
szpitala.
Grażyna Kośmider – radna – w związku z dofinansowaniem zakupu nowego aparatu RTG
zapytała, kiedy można się spodziewać dostawy nowego sprzętu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – jeśli chodzi o organizację pracy pracowni diagnostyki
obrazowej to wcześniej działało to na zasadzie outsourcingu pracowniczego. Został
wydzielony odrębny prywatny podmiot, który świadczył usługi dla Szpitala. W związku
z zakończeniem współpracy z tym podmiotem Szpital przejął pracownię i pracowników.
Cieszymy się z dofinansowania, które nastąpiło w ramach zwalczania koronawirusa.
Będziemy się starać niezwłocznie dokonać zakupu.
Radosław Osiecki – radny – mieszkańcy są ciekawi kiedy nastąpi modernizacja Izby Przyjęć
Zapytał, na kiedy planowane jest jej rozpoczęcie i zakończenie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – poprzednia Rada uchwaliła plan modernizacji
Szpitala, jako powszechnie obowiązujący, zakładał on modernizację Izby Przyjęć do końca
2021 r. Etap I został zakończony zgodnie z harmonogramem i obecnie powinniśmy czynić
starania o II etap. Będzie on trudny do zrealizowania, tym bardziej, że będzie on przebiegał
w funkcjonującym budynku. Etap II będzie prowadzony kaskadowo. Wstępnie zakres robót
oszacowano poniżej 7 - 8 mln zł, po aktualizacji na chwilę obecną mówi się, że będzie to koszt
ok. 15 mln zł. Zarząd Szpitala zbliża się do końca swej kadencji i zobaczymy jaką wizję na
przyszłość przedstawi nowy Zarząd. Przy etapie II chcemy posiłkować się środkami
zewnętrznymi. Na chwilę obecną wszystkie siły kierujemy w stronę przygotowania wniosku
o wsparcie finansowe na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych na ok. 17 mln zł, wsparcie
jest 85%. Na zakończenie dodał, że w najbliższym czasie do tematu powróci.
Tadeusz Pawłowski – radny – chce się odnieść do kurczącej się populacji mieszkańców
w Powiecie. Poprosił aby na kolejnym posiedzeniu komisji umożliwić mu zabranie głosu w tej
sprawie w punkcie: Wolne głosy i wnioski. Chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami
w tej sprawie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował Radnym za to, że pomimo różnic
politykę powiatu i programy realizujemy sumiennie, co ma odzwierciedlenie w podejmowanych
uchwałach. Następnie przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum
zaufania.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie
powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum
zaufania. Rada Powiatu uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Następnie odczytał
projekt uchwały a wobec nie wniesienia pytań i uwag do projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/161/20
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie
Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz za współpracę. Zapewnił, że Zarząd będzie czynił
starania aby uczynić Powiat Rawicki godnym miejscem do życia wszystkich mieszkańców
Powiatu Rawickiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019
rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się ze
sprawozdaniami finansowymi Powiatu Rawickiego oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 rok. Materiały zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie
zgłoszono do nich uwag ani wniosków. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego –
Starostę Rawickiego o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w 2019 roku:
⎯ dochody wyniosły 65.246.778,83 zł,
⎯ wydatki 62.434.578,15 zł,
⎯ przychody 3.388.251,05 zł
⎯ rozchody 2.062.720,00 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych na początku 2019 roku wyniósł 887.161,84 zł a na koniec roku
został zwiększony o 6.943.652,41 zł. W roku 2019 wydatkowano na:
⎯ Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. 3.603.739,43 zł,
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⎯ oświatę 657.607,14 zł,
⎯ drogi 2.758.559,31 zł,
⎯ pomoc i polityka społeczna 143.086,72 zł,
⎯ pozostałe 159.521,67 zł.
Wydatki na oświatę wyniosły ogółem 19.161.837,61 zł, w tym na pomoce dydaktyczne
286.231,09 zł, remonty bieżące i konserwatorskie 249.339,71 zł oraz inwestycje 657.607,14 zł.
Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie
pozyskały środki i realizowały projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku sprawozdawczym złożono 2 wnioski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę drogi powiatowej Rawicz – Dębno Polskie
oraz przebudowę drogi w m. Tarchalin.
Jeżeli chodzi o wybrane inwestycje, remonty i wydarzenia realizowane w 2019 roku to:
⎯ dokończenie przebudowy drogi w m. Wydawy i Zielona Wieś - Gmina Rawicz
dofinansowała zadanie;
⎯ przebudowa drogi powiatowej w m. Szymanowo - inwestycja dofinansowana przez Gminę
Rawicz oraz Fundusz Dróg Samorządowych;
⎯ przebudowa drogi powiatowej w m. Dębno Polskie - inwestycja dofinansowana przez
Gminę Rawicz oraz Fundusz Dróg Samorządowych;
⎯ Powiat Rawicki dofinansował przebudowę ul. Młyńskiej w Rawiczu;
⎯ po budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczkowice ułożono nową warstwę bitumiczną;
⎯ w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano m.in.:
➢ naprawę pobocza w m. Kawcze,
➢ remont nawierzchni w m. Zaborowice,
➢ remont nawierzchni odcinka drogi Konary – Grąbkowo,
➢ oczyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Góreczki Wielkie,
➢ równanie nawierzchni gruntowej Słupia Kapitulna – Stwolno.
Inwestycje oświatowe:
⎯ Zespół Szkół im. Jana Pawła II:
➢ budowa boiska i skoczni - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
dofinansował zadanie,
➢ przebudowa zaplecza sali gimnastycznej,
➢ budowa placu zabaw,
➢ budowa kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej,
➢ budowa kanalizacji deszczowej przy budynku głównym,
⎯ Zespół Szkół Zawodowych:
➢ budowa ścian działowych oraz montaż bram i drzwi w budynku Warsztatów,
➢ nasadzenie zastępcze drzew wokół boiska,
➢ zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną,
⎯ I Liceum Ogólnokształcące:
➢ remont pracowni geograficznej,
➢ remont pomieszczeń wynajmowanych w budynku po Szkole Podstawowej Nr 6,
⎯ Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU - wymiana pokrycia dachowego wraz
z montażem rynien.
Jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę społeczną wymieniono pokrycie dachowe w budynku
pralni i ogrodu w DPS w Pakówce oraz okna. W budynku głównym Starostwa natomiast
przeprowadzono termomodernizację - wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Etap I
przebudowy obejmował zabezpieczenia przeciwpożarowe z instalacjami: elektryczną,
oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej.
Następnie przypomniał wydarzenia mijającego roku: - Gala Liderów Powiatu, - Jubileusz
20-lecia samorządu Powiatu Rawickiego, - Targi Rolnicze w Gołaszynie, - Dożynki Gminno –
Powiatowe, - Konferencja „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, - Powiatowy
Dzień Integracji.

8

Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował Panu Staroście i poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania
z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody Powiatu za 2019 rok zostały
wykonane w 101,62% planu, natomiast wydatki w 95,28 % założonego planu.
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
powiat otrzymał 2.427.888,66 zł m.in. na inwestycje drogowe, kursy zawodowe uczniów, na
zwrot kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzinach
zastępczych na terenie powiatu oraz kosztów pobytu mieszkańca w warsztatach terapii
zajęciowej czy zakup samochodu dla warsztatów, na zadania związane z ochroną gruntów
rolnych, na infrastrukturę lekkoatletyczną czy program „Szatnia na Medal”. Wpłynęła kolejna
rata sprzedaży budynku byłego internatu w Bojanowie oraz sprzedano budynek w Bojanowie.
W 2019 roku Powiat otrzymał dotacje z programu „Aktywna tablica”, na wyposażenie szkoły
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, czy na sfinansowanie zatrudnienia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach programu „Certyfikowane wojskowe
klasy mundurowe” uzyskano środki na zakup umundurowania i pakietu szkoleniowego.
Otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch
inwestycji drogowych. W 2019 r. przekazano do powiatu dotację unijną na realizację projektu
geodezyjnego, który został zakończony w 2018 r.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane
z wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 60 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12 %.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 784.848,65 zł. Związane były one m.in. z utrzymaniem czystości dróg
powiatowych, prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot
kosztów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu rawickiego w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinach zastępczych, zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii
zajęciowej, informatyzacja szpitala, dofinansowanie inwestycji drogowej w gminie. Powiat
również udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu
turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, funkcjonowania warsztatów terapii
zajęciowej czy zakup samochodu w łącznej kwocie 421.265,20 zł.
W 2019 r. ramach zadań bieżących powiat realizował projekty unijne w ramach których,
uczniowie dwóch szkół wyjechali na zagraniczne staże zawodowe.
Na koniec 2019 roku jednostki organizacyjne powiatu wykazały należności wymagalne m.in.
czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone
rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
W 2019 roku spłacono raty czterech kredytów, w tym zakończono spłatę w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Na koniec roku zadłużenie powiatu zmalało do kwoty 6.460.700,00
zł i stanowiło 10% wykonanych dochodów. Dla porównania na koniec 2018 roku wynosiło
14 % wykonanych dochodów.
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 13 jednostek organizacyjnych powiatu i w
porównaniu do 2018 roku zwiększyło swą wartość o 4.120.751,67 zł, głównie z tytułu
przeprowadzonych inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych np.
samochodu, czy zakupu wyposażenia. Część środków trwałych i wyposażenia została
zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2019 roku objął 700 udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Rawiczu na kwotę
3.500.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego
w Bojanowie oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gołaszynie.
W 2019 roku powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 519.477,99 zł, m.in. z tytułu raty
za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie, sprzedaży budynku w Bojanowie,
czynszów, złomowania pojazdów, odsetek redyskonta.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu powiatu, z łącznego
bilansu jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat,
oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, które zostały sporządzone na
podstawie sprawozdań piętnastu jednostek organizacyjnych powiatu. Celem sporządzenia
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sprawozdania finansowego jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wyniku wykonania budżetu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
Uchwała Nr SO-0954/11/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. W pierwszej kolejności Panią
Katarzynę Frąckowiak – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Krzysztofa
Kołeczko - Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił opinię
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Jacka
Gilewskiego - Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Jacek Gilewski – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Panią Grażynę
Kośmider – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawiła
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
Grażyna Kośmider – radna – podkreśliła, że dzięki współpracy z samorządami gminnymi
udało się wykonać wiele inwestycji. Podziękowała samorządom gminnym, pracownikom
Starostwa, jednostkom organizacyjnym za pracę włożoną w wykonanie budżetu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przypomniał, że na posiedzeniu komisji radny
Tadeusz Pawłowski zapytał, co stało się z bramą w Szpitalu. Wyjaśnił, że brama jest
zabezpieczona i przechowywana na terenie Szpitala.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przyłączył się do podziękowań po czym poprosił
Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o odczytanie projektu uchwały.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia pytań lub uwag do projektu
uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/162/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 rok
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)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak –
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – odczytała wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Rawickiego, stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-0955/18/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2019 r., stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu,
wobec powyższego odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych (ustawowy skład Rady: 17). Za przyjęciem
Uchwały Nr XXI/163/20
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
było 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 19 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium.
Powiedział, że wspólnie pracujemy na rzecz społeczności Powiatu Rawickiego, jednak
w szczególny sposób chciałby podziękować Członkom Zarządu Powiatu oraz Pani Barbarze
Nodze - Skarbnikowi Powiatu, która jest ogromnym oparciem jeśli chodzi o finanse, jest także
doświadczonym pracownikiem. Przed nami jeszcze 3 lata wytężonej pracy i sporo tematów do
rozwiązania. Wspólnie musimy popracować nad wyznaczeniem kierunków Strategii Rozwoju
Powiatu a później krok po kroku ją realizować. Czeka nas wiele zadań: modernizacja szkół,
modernizacja Szpitala, modernizacja sieci infrastruktury drogowej.
Prowadzący obrady zarządził przerwę od godz. 11.15 do godz. 11.35.
Po przerwie w obradach uczestniczyło 14 radnych (nieobecni Paweł Matysiak, Radosław
Osiecki, Szymon Węcłaś), co stanowi 82% ustawowego składu rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2020 – 2031.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu, nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dokonano zmiany w dochodach
i wydatkach w latach 2020 do 2031.
W 2020 r. dochody i wydatki skorygowano o kwoty zgodnie z uchwała budżetową. W 2021 r.
zwiększono dochody o 1.334.846,60 zł, w tym wprowadzono majątkowe 1 mln zł z tyt.
sprzedaży nieruchomości na ul. Sienkiewicza, w którym mieszczą się warsztaty ZSZ.
Skorygowano projekt budowy ścieżki Rawicz – Osiek z tyt. dotacji unijnej o 33.999,66 zł oraz
Gminy Rawicz jako partnera projektu 300.846,94 zł.
Wydatki majątkowe zmieniono głównie w ramach projektu unijnego Rawicz – Osiek, w latach
2021 – 2022 wprowadzono zadanie inwestycyjne (Powiat planuje złożyć wniosek o
dofinansowanie w ramach projektów unijnych i konieczne jest zabezpieczenie wkładu
własnego. W 2021 r. - 1 mln zł, w 2022 r. – 1,5 mln zł). Na sfinansowanie tego wydatku
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zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,5 mln zł, spłaty kredytu zaplanowano
w latach 2023 – 2031. W latach 2023 – 2026 po 100.000 zł, w latach 2027 – 2030 po 200.000
zł, w 2031 r. - 300.000 zł. W związku ze zwiększeniem rozchodów konieczna była korekta
wydatków i umniejszenie o te kwoty. W związku z zaplanowaniem zaciągnięcia kredytu
w 2022 r. zaplanowano prowizję od udzielonego kredytu w wysokości 1% oraz odsetki
wymienione w objaśnieniach. W wydatkach finansowanych z programów unijnych
skorygowano zadanie Rawicz – Osiek zgodnie z planowanym aneksem na przeprowadzenie
robót drogowych. W związku z zaplanowanym w 2022 r. zaciągnięciem kredytu oraz
przewidywanymi spłatami skorygowano stan zadłużenia i po zmianach wygląda ona zgodnie
z tabelą. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach „Budowa infrastruktury rowerowej (…)
Rawicz – Osiek”, zmniejszono limit na 2020 rok a zwiększono na 2021 rok. Wartość zadania
zwiększyła się o 284.133,22 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Nowoczesne kształcenie
zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego
południowej Wielkopolski” na lata 2017 – 2022. W latach ubiegłych Powiat Rawicki
rozbudował część warsztatową w stanie surowym wraz z budową ogrodzenia. w tym roku
zlecono studium wykonalności, które jest niezbędnym załącznikiem do planowanego wniosku
o dofinansowanie środków unijnych. W 2021 r. planowana jest rozbudowa budynku o część
warsztatową z instalacjami, doposażenie warsztatów oraz drogą dojazdową i placem
manewrowym. W 2022 r. planowana jest rozbudowa m.in. o część dydaktyczną wraz
z wyposażeniem. Wartość dofinansowania szacowana jest na ok. 85% wartości wydatków
kwalifikowalnych. Wartość projektu szacowana jest na ok. 17 mln zł.
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na salę posiedzeń wszedł radny Radosław Osiecki,
a więc w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 88% ustawowego składu
rady.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
przystąpiono do głosowania autopoprawek.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawek
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2020 – 2031
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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował po czym przystąpiono do głosowania
nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/164/20
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2020 – 2031
głosowało 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany do budżetu szczegółowo zostały
omówione na posiedzeniu Komisji Rady. Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki i tak:
⎯ Gmina Pakosław udzieliła Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w kwocie
20.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ścieżka pieszo-rowerowa wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej
w Pakosławiu, w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Płaczkowo-Pakosław - etap II".
Wartość zadania wynosi 55.000 zł, PZD przenosi 35.000 zł z usług remontowych.
⎯ Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotacje celowe na zadania KP PSP w Rawiczu
168.431 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych
należności, 158.551 zł na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za
wydłużony czas służby strażakom, dla ZSS w Rawiczu 11.878,80 zł na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Umniejszył
dotacje dla domów pomocy społecznej o 124.560,63 zł (DPS Osiek o 77.456,55 zł,
DPS Pakówka o 47.104,08 zł) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania
miejsc finansowanych wg starych zasad. W związku z tymi zmianami, DPS Osiek
zwiększył dochody z tytułu odpłatności mieszkańców o 77.456,55 zł, DPS Pakówka
o 60.000 zł, i wydatki 12.895,92 zł na zakupy żywności dla mieszkańców.
⎯ Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu z rezerwy celowej o 1 mln zł na
zakup cyfrowego systemu RTG do radiografii bezpośredniej wraz z systemem PACS
dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. w ramach zwalczania, zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W związku z tym umniejszono wkład
własny powiatu o 200.000 zł.
⎯ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 60.000 zł na sfinansowanie
kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Jednostka zwiększa dodatki dla
pracowników realizujących te zadania oraz na zakup środków ochrony osobistej.
⎯ umniejszono dotację w ramach środków unijnych na zadanie pn. „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji (...)" o 33.999,66 zł
z jednoczesnym przeniesieniem do rozdz. 60016 kwoty 70.550,34 zł w ramach
zadania realizowanego w budżecie Gminy Rawicz jako partnera projektu. Wydatki
w ramach tego zadania zostały umniejszone o 33.999,66 zł dotacji dla Gminy
Rawicz jako partnera projektu oraz skorygowano łączne nakłady do kwoty
24.435.197,34 zł.
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⎯

ZSPT w Bojanowie - wprowadza zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy
ZSPT CKU w Bojanowie” na kwotę 100.000 zł na przygotowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Pozwoli to na aplikację o środki zewnętrzne.
⎯ PZD zwiększa 1.000 zł na zakup kosiarki spalinowej.
⎯ ZSPT w Bojanowie zwiększa o 1.230 zł na wykonanie podziału geodezyjnego
w związku z wydzieleniem działki pod archiwum.
⎯ Starostwo Powiatowe przenosi 3.200 zł na wykonanie prac porządkowych na
nieruchomości w Golinie Wielkiej, zwiększa 5.535 zł na wykonanie dokumentacji
bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje
niejawne.
⎯ zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 92.235 zł. Zespół Szkół
Zawodowych w Rawiczu z związku z tym, że jednostka nie przewiduje wykonania,
umniejszył plan dla rachunku dochodów wydzielonych samorządowych jednostek
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 rok do zera.
W postanowieniach uchwały zmieniła się:
⎯ kwota zwiększenia dochodów i wydatków – do kwoty 1.522.943,59 zł,
⎯ dochody – 71.159.238,16 zł, wydatki – 71.096.374,95 zł,
⎯ dochody bieżące – 63.583.278,17 zł, dochody majątkowe – 7.575.959,99 zł,
⎯ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
przez powiat i wydatki na realizację tych zadań – 7.971.595,18 zł,
⎯ wydatki bieżące – 60.749.477,46 zł, wydatki majątkowe – 10.346.897,49 zł,
⎯ wprowadzono punkt dot. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.684.689,37 zł oraz dotacje i środki
zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków
związanych z ich realizacją – 4.854.172,87 zł, wydatki na te programy –
6.230.890,46 zł.
⎯ zwiększyły się rezerwy celowe do kwoty 835.729,26 zł, w tym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne do kwoty 94.082,26 zł.
⎯ w związku z powyższymi zmianami zmieniły się załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 4, 5.
Wprowadzono załącznik 8 - Plan rachunków dochodów wydzielonych samorzą dowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował a wobec nie wniesienia pytań lub uwag
do projektu uchwały przystąpiono do głosowania autopoprawek.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawek
w uchwale w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - podziękował po czym przystąpiono do głosowania
nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
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Nr XXI/165/20
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 21 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od
01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i Zarządu. Nie zgłoszono do niego
wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy –
o omówienie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że zmiany
w projekcie polegają głównie na przedłużeniu okresu jego realizacji do 2022 roku oraz
zwiększeniu kwoty głównej projektu i określeniu jej na poszczególne lata projektu. Projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący aktywizacji
bezrobotnych powyżej 30 r.ż.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/166/20
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 22 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
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Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i Zarządu. Nie zgłoszono do niego
wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy –
o omówienie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że sytuacja
analogiczna jak w poprzedniej uchwale. Przedmiotowy projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób do 30 r.ż. Przedłużono okres
realizacji do 2022 roku oraz zwiększono projekt do kwoty 5.534.447,61 zł w rozbiciu na
poszczególne lata.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/167/20
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września
2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 23 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”.

17

Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i
Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Adama Waresiaka – Głównego
Specjalistę Wydziału Organizacyjnego - o omówienie projektu uchwały.
Adam Waresiak – Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego – powiedział, że
przedmiotowe sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu i przedłożone
Radzie Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczegółowym opisie przedstawia
zakres pracy Zarządu Powiatu Rawickiego, komórek organizacyjnych z organizacjami
pozarządowymi i realizacją zadań publicznych na terenie powiatu. Przedstawiono finansowe
i niefinansowe formy współpracy. Forma finansowa przedstawiona została w 5 sferach zadań
a sprawozdanie zawiera szczegółowy opis. Opisano w nim otrzymane środki finansowe i
sposób ich rozliczenia, ilość umów, zakres finansowy i niefinansowy, podsumowanie oraz
przebieg konsultacji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/168/20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 24 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2019.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem 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 sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
sprawozdanie z realizacji Strategii za 2019 rok zostało opracowane w oparciu o informacje
pozyskane z jednostek organizacyjnych, poszczególnych komórek i działów Starostwa
Powiatowego. Sprawozdanie opisano zgodnie z zasadami projektu strategicznego. Nie
wszystkie zadania zostały zrealizowane, niektóre wymagają zmian, czy też nowych
uregulowań prawnych oraz z braku środków finansowych.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/169/20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016-2025” za rok 2019
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 25 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz
włączenia w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu.
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 – projekt dotyczy
powołania nowego typu szkoły – Branżowej Szkoły II Stopnia, do której będą mogli
uczęszczać absolwenci Branżowych Szkół I Stopnia. W Zespole Szkół Zawodowych ta forma
szkoły będzie realizowana w formie zaocznej a kształcenie dorosłych będzie w zawodach
technik handlowiec, technik żywienia, technik usług gastronomicznych, technik mechanik.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/170/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz włączenia w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 26 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
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Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie
oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
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 – projekt uchwały
dotyczy tego samego typu szkoły tj. Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie. Szkoła
zaproponowała dwie formy kształcenia dla dorosłych:
- zaoczna w zawodach, których kształci szkoła w Bojanowie,
- dzienna w zawodzie technik rolnik.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań i uwag
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/171/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie oraz włączenia
w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie
głosowało 15 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 27 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, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński.
NIEOBECNI (2)
Paweł Matysiak, Szymon Węcłaś.
18. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
Wiesław Ceglarek – radny – poinformował, że w sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze
Towarzystwa Bojanowiaków. Podziękował za pamięć o bojanowskiej szkole i zapewnił, że
Zarząd Powiatu nie zapomni o Bojanowie, czego przykładem są planowane inwestycje.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
19. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział: „Zamykam XXI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
Protokół sporządziła:
podinspektor

(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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