Znak: OR. 0002.12.2020
Protokół nr XXIII/2020
XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w Sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 10 września 2020 r. o godz. 09.00.

Obrady rozpoczęto 10 września 2020 o godz. 10:05, a zakończono o godz. 11:10 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 17 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 XXIII 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 17 radnych, co stanowi 100% 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.
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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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek – Zaorle kategorii drogi
powiatowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku o dofinansowanie
w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, projektu
obejmującego termomodernizację budynków należących do Powiatu Rawickiego.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – Poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie stanowiące załącznik nr 3
do protokołu oraz prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Tadeusz Pawłowski – radny – Pan Starosta mówiąc o zakresie prac przy ścieżce rowerowej
Rawicz – Osiek wspomniał, że pomiędzy ul. Tysiąclecia a Szymanowem ma być przełożona
kostka. Ma ona już ponad 10 lat ale można ją wykorzystać w innym miejscu a tu położyć
bezfazową.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że ciągłość kostki bezfazowej zostanie
zachowana. Powiatowy Zarząd Dróg zakupił palety i zdemontowaną kostkę wykorzysta na
bieżące potrzeby do uzupełnienia chodników.
Wiesław Ceglarek – radny – poinformował Zebranych, że w czerwcu br. w Skierniewicach
odbyły się Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym. Pogratulował radnemu
Markowi Heinze wyniku, jaki osiągnął syn Grzegorz (pierwsze miejsce w kategorii do 120 kg
do lat 18 i trzecie w kategorii Junior do lat 18 Open). Natomiast (z klubu Sztanga Bojanowo)
Łukasz Majsnerowski i Adam Szymanowski zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji. Odnośnie
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„Szatni na medal” przypomniał, że w roku 1968 wybudowano internat w Bojanowie a w 1969
roku do użytku oddano salę gimnastyczną. Jest mu niezmiernie miło, że po ponad 50 latach
zyska ona nowy wygląd. W imieniu swoim i Zarządu Powiatu zaprosił Państwa radnych na
otwarcie.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym nie
wpłynęła żadna interpelacja następnie zapytał, czy radni wnoszą interpelacje lub zapytania.
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że ma pytanie do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawiczu dotyczące celowości wstrzymania zajęć w ramach
obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach gminnych. Część rodziców zaskoczona
jest tą decyzją. Zapytała czym jest podyktowane wstrzymanie tych zajęć. Baseny w Polsce są
czynne, szkółki się odbywają i nie dla wszystkich rodziców ta decyzja jest zrozumiała
załącznik nr 5 do protokołu.
Zawsze przechodząc obok budynku naszego Starostwa zastanawia ją, dlaczego na balkony
nie ma wyjścia. Zasugerowała, że warto powrócić do pierwotnego wyglądu budynku i wykonać
otwory drzwiowe na balkon załącznik nr 6 do protokołu.
Marek Heinze – radny – powiedział, że w kwietniu 2019 r. Powiat Rawicki przystąpił do
Stowarzyszenia Rowerowa S5. Poprosił o informacje o efektach działalności Stowarzyszenia,
kosztach przynależności, jak jest oceniana realność całości założeń projektu załącznik nr 7 do
protokołu.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Zbigniewa Cieplika – Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony
Środowiska – o omówienie projektu uchwały.
Zbigniew Cieplik – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska –
projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na rok 2020 w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca
się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Aktualna wysokość opłat
została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
na rok 2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/176/20
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na rok 2020
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
6. 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 dochody i wydatki zmienione zostały
w roku 2020, 2021 oraz 2022. Skorygowano przychody i rozchody związane z umniejszeniem
kredytu w 2020 r. oraz zwiększeniem kredytu w 2022 r. Wprowadzono trzy nowe zadania,
w tym dwa finansowane ze środków unijnych a trzecie dotyczy wkładu własnego w ramach
planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków norweskich. Wprowadzono
wyłączenia związane z wydatkami na zadania związane z przeciwdziałaniem 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/177/20
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2020 – 2031
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
7. 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 wnioski kierowników jednostek
omówione szczegółowo omówione zostały na posiedzeniach komisji. Na 2020 r. zwiększono
dochody i wydatki. Umniejszono kredyt w kwocie 475.000 zł, wprowadzono wolne środki
w wysokości 1.015.494,94 zł. Wprowadzono trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych.
Jeden dotyczy Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, pozostałe dwa realizowane
są przez Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
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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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/178/20
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
8. 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 - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – o omówienie projektu
uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Zarząd
Województwa Wielkopolskiego zwiększył wartość projektu realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowanego do
osób do 30 r.ż. o 500.000 zł na 2020 r. Wartość projektu wzrasta ogółem do 6.104.651,29 zł
a w 2020 r. do 2.168.904,89 zł. Środki te będą przeznaczone na realizację instrumentów
realizowanych w ramach tarczy antykryzysowej na refundację części wynagrodzeń
pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały spadek obrotów
w porównaniu do roku 2019.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/179/20
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 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ––
o omówienie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powiedziała, że
mając na względzie stopień realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON przez
Powiat Rawicki w roku bieżącym, prosi o przyjęcie zmian w zakresie wydatkowanych środków
na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze umniejszając plan o 64.000 zł, a zwiększając plan o tę kwotę na dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/180/20
w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek – Zaorle kategorii drogi
powiatowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Andrzeja Łaszewskiego – Kierownika Działu Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie
projektu uchwały.
Andrzej Łaszewski – Kierownik Działu Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że projekt
uchwały dotyczy drogi powiatowej o charakterze lokalnym przebiegającej przez teren jednej
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gminy, nie łączącej siedziby powiatu z siedzibą gminy. Równolegle podjęta przez Gminę
Pakosław uchwała spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. droga ta stanie się drogą
gminną.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/181/20
w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek – Zaorle kategorii drogi powiatowej
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
11. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku
o dofinansowanie w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,
pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 –
2021, projektu obejmującego termomodernizację budynków należących do Powiatu
Rawickiego.
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 projekt realizowany będzie przez
Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i polegał będzie na termomodernizacji budynków sal
gimnastycznych. Projekt finansowany z funduszy norweskich.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/182/20
w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku o dofinansowanie w ramach programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, projektu obejmującego
termomodernizację budynków należących do Powiatu Rawickiego.
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, 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
12. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi. Powiedział, że na jego ręce oraz Wójta Pakosławia
wpłynęło pismo rodziców uczniów z Pakosławia, Golejewka i Chojna dojeżdżających do szkół
średnich w Rawiczu o interwencję u przewoźnika Firmy Milla dotyczącą zmiany godzin dojazdu
bądź dołożenia dodatkowych kursów. Podobnie o interwencję prosili rodzice z Topólki,
Oczkowic, Dłoni i Konar. Pan Starosta zapoznał się z pismem i powiedział, że poruszy temat
na najbliższej naradzie samorządowców, na którą zaproszono przedstawiciela Firmy Milla.
Radosław Osiecki – radny – zasygnalizował sprawę inicjatywy obozu rządzącego w temacie
tzw. „piątki dla zwierząt”. Zaproponował wystąpienie z apelem do parlamentarzystów
o trwałe oznakowanie zwierząt. Zwierzęta wyłapywane na terenie powiatu są nieoznakowane,
nie można ustalić ich tożsamości a koszty utrzymania czy leczenia są wysokie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – idea jak najbardziej słuszna, powiedział. Temat często
powraca na narach samorządowych.
Radosław Osiecki – radny – wśród posłów wielu opcji jest taka wola a jeśli obóz rządzący
wyszedł z taką inicjatywą uważa, że jest to możliwe do przeprowadzenia.
Paweł Matysiak – radny – zasugerował Panu Staroście aby na spotkaniu z samorządowcami
zapytał o możliwość przedłużenia linii komunikacji miejskiej z Ugody do Kubeczek oraz
utworzenia linii autobusowej Słupia Kapitula – Chojno – Pakosław – Miejska Górka.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – dodał, że do Szkaradowa autobus nie dojeżdża
i większość młodzieży wybiera się do szkół w Miliczu a nie do naszych. Poprosił o poruszenie
także i tej kwestii na naradzie samorządowców.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – rozumie, że temat komunikacji autobusowej jest
bardzo ważny dla mieszkańców. Apogeum problemu wystąpiło, kiedy Milla zawiesiła
połączenia autobusowe. W sierpniu Milla przywróciła kursy ale według rozkładu letniego a od
września miał ruszyć rozkład jazdy sprzed pandemii. Problem polega na tym, że nie możemy
narzucić zwiększenia liczby kursów bo Firma broni się przed tym ze względów ekonomicznych.
Mamy program rządowy przywracania wcześniej zlikwidowanych linii. Uważa, że należy to
przedyskutować z samorządowcami. Do tych połączeń dopłaca Wojewoda Wielkopolski ale
będzie też potrzebna zgoda wszystkich samorządów. Rodzi się pytanie do jakich połączeń i jak
one będą się samofinansowały. Jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych obowiązek
dowozu spoczywa na samorządach gminnych i jest realizowany, natomiast jeśli chodzi
o uczniów szkół średnich takiego obowiązku nie ma. Zapewnił, że poruszy podniesione przez
Państwa radnych kwestie a o efektach poinformuje.
Jakub Moryson – Wicestarosta – dodał, że takie sygnały docierały do niego już w sierpniu
i zwrócił się do dyrektorów szkół o przygotowanie do wtorku informacji w porozumieniu z
uczniami, gdzie tkwi problem. Chodzi głównie o to aby zaproszony na naradę samorządowców
przedstawiciel Firmy Milla otrzymał od nas pełną informację. Program rządowy o którym
wspominał Pan Starosta zakłada możliwość tworzenia przez samorządy związków
partnerskich.
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Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia innych pytań
dodał, że o terminie kolejnej sesji Radni zostaną poinformowani, po czym przeszedł do punktu
kolejnego porządku obrad.
13. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

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