Znak: OR. 0002.11.2020
Protokół nr XXII/2020
XXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
w dniu 06 sierpnia 2020 r. o godz. 09.00.
Obrady rozpoczęto 06 sierpnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:25 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 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 XXII 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 2020 r., poz. 920) 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 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.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności
w okresie międzysesyjnym.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2020 – 2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury
rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia,
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie
3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „Domy
Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 – powiedział, że w okresie międzysesyjnym nie
wpłynęła żadna interpelacja następnie zapytał, czy radni wnoszą interpelacje.
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że w imieniu mieszkańców Słupi Kapitulnej zwraca
się z zapytaniem, czy przy okazji budowy ścieżki rowerowej będzie remont skrzyżowania drogi
powiatowej z gminną (okolice posesji nr 90), ponadto mieszkańcy wnoszą o zamontowanie
lustra, gdyż gdy dzieci chcą przedostać się na chodnik po lewej lub po prawej stronie, nie
widzą nadjeżdżających aut co stanowi dla nich zagrożenie. Proszą również o zamontowanie
ekranu ochronnego, ponieważ odległość drogi powiatowej od domu wynosi od 1 do 2,5 metra
załącznik nr 3 do protokołu.
Tadeusz Pawłowski – radny – powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Powiatu
zapytał, kiedy Zarząd Powiatu ogłosi nabór konkursowy na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Pan Jakub Moryson - Wicestarosta stwierdził, że
obecnie nie ma takiej prawnej możliwości, aby ogłosić konkurs w trybie ustawy oświatowej
z uwagi na przepisy odnoszące się do przeciwdziałania epidemii COVID-19. Wobec
powyższego wniósł o udzielenie pisemnej odpowiedzi załącznik nr 4 do protokołu.
5. 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. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej szczegółowo omówione zostały przed chwilą na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nie wniesiono żadnych uwag.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XII/172/20
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2020 – 2031
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
NIEOBECNI (3)
Marek Heinze, Karol Junory, Szymon Węcłaś
6. 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 projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody i wydatki zostały zwiększone
o 241.859,32 zł. W uzasadnieniu do uchwały szczegółowo zostały omówione wszystkie
pozycje dochodów i wydatków a na posiedzeniu komisji szczegółowo omówiła wnioski
kierowników.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - 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 XXII/173/20
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
NIEOBECNI (3)
Marek Heinze, Karol Junory, Szymon Węcłaś
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

3

Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego – o omówienie projektu uchwały.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że Powiat Rawicki chce przystąpić do
konkursu w ramach WRPO na zadanie dotyczące budowy łączników istniejących ścieżek
rowerowych. Prośba o zwołanie posiedzenia Rady związana była z terminem złożenia
wniosku tj. 31 sierpnia br.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - 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 XXII/174/20
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje
w obszarze transportu miejskiego
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
NIEOBECNI (3)
Marek Heinze, Karol Junory, Szymon Węcłaś
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „Domy
Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego –– o omówienie projektu uchwały.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że również ten projekt złożony zostanie w
sierpniu a dotyczy możliwości wsparcia domów pomocy społecznej prowadzonych przez
Powiat Rawicki. W ramach konkursu istnieje możliwość wsparcia wynagrodzeń poprzez
dodatki specjalne, zakupów środków ochrony osobistej, zakupu wyposażenia
usprawniającego zapobieganiu skutkom COVID-19.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - 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 XXII/175/20
w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „Domy Pomocy Społecznej
bezpieczne w Wielkopolsce”
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder - Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
NIEOBECNI (3)
Marek Heinze, Karol Junory, Szymon Węcłaś
9. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
Grażyna Kośmider – radna – poruszyła kwestię związaną z graficiarzami oraz innymi
wandalami niszczącymi budynki prywatnych właścicieli oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zapytała, czy w związku z powyższym policja podejmuje jakieś działania, czy prowadzi
dochodzenia. Mieszkańcy Starego Miasta zgłaszają, że po godz. 22.00 patrole policji nie są
widoczne. Nie widać również patroli rowerowych, które jeździłyby po Plantach. Może
należałoby wystąpić do Burmistrza Rawicza z wnioskiem o możliwość przemieszczania się
patroli rowerowych po Plantach. Uważa, że zadziałałoby to prewencyjnie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że zapytanie Pani Radnej zostanie
skierowane do policji. Zaapelowałby do Burmistrza Rawicza o jak najszybsze uruchomienie
monitoringu. Pani Radna może zwrócić się do Burmistrza Rawicza o określenie terminu
instalacji monitoringu, policja również zwracała się z takim apelem do Burmistrza. Być może
monitoring zmniejszy akty wandalizmu.
Grażyna Kośmider – radna – dodała, iż rozumie, że monitoring jest potrzebny. Teren wokół
Domu Kultury jest monitorowany i dzięki temu osoby, które dokonują zniszczeń są
wyłapywane. Ma świadomość, że nie da się monitorować całego miasta ale nie wszyscy
chcieliby być stale obserwowani. Niejednokrotnie wystarczy prewencja.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – dodał, że zgłoszenia mieszkańców Rawicza
w sprawie grafiti nie pozostaną bez echa i policja z pewnością wdroży postępowanie.
Następnie zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub
uwagi, a wobec ich nie wniesienia powiedział, że o terminie kolejnej sesji Radni zostaną
poinformowani, po czym przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
10. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor
Protokołowała:
podinspektor
(-) Zofia Rogala
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