Znak: OR. 0002.13.2020
Protokół nr XXIV/2020
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w dniu 30 października 2020 r. o godz. 17.15 w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto 30 października 2020 o godz. 17.15, a zakończono o godz. 18.45 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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XXIV sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. Stwierdził,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi 94%
ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w § 13 ust. 3 pkt 1
Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna obradować i podejmować prawomocne
uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub sposobu zwołania
dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.
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) Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII Sesji.
4) Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
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5) Interpelacje i zapytania radnych.
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 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.
9) Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „STOP
COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
10) Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Powiatu Przemyskiego
na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej na skutek
powodzi
w czerwcu 2020 roku.
11) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
12) Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych w uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy
prowadzące.
13) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu.
14) Podjęcie Uchwały w sprawie Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
nieodrzucania poprawki Senatu RP wprowadzającej obowiązek znakowania psów.
15) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Rawicza dotyczącej
uciążliwego nagłośnienia.
16) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2020
roku.
17) Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
18) Wolne głosy i wnioski.
19) Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXI 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 XXI sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXI głosowało 16 radnych.
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (16)
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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
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NIEOBECNI:
Radosław Osiecki,
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXI sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXII 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 XXII sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXII głosowało 16 radnych.
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (16)
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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
NIEOBECNI:
Radosław Osiecki,
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z
XXII sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXIII 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 XXIII sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXIII głosowało 16 radnych.
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (16)
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, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
NIEOBECNI:
Radosław Osiecki,
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXIII sesji.
Do posiedzenia dołączył Radny Radosław Osiecki, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17
radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.
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4. 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 1
do protokołu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły
dwie interpelacje Radnej Grażyny Kośmider załącznik nr 2 do protokołu i Radnego Marka
Heinze załącznik nr 3 do protokołu,. Poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w
ustawowym terminie.
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 dokonano zmiany w dochodach i
wydatkach w poszczególnych latach. Zmiany dokonano w poszczególnych latach,
w załączniku nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej do 2031 roku oraz załączniku
nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
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 XXIV/183/20
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata
2020 – 2031.
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 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.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody zostały umniejszone o kwotę
744.839,04 zł a wydatki o 644.839,04 zł. Zwiększył się deficyt budżetu o 100.000 zł i będzie on
pokryty z wolnych środków. Wszystkie zmiany dokonane zostały na wnioski kierowników
jednostek i szczegółowo omówione zostały na posiedzeniach komisji.
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 XXIV/184/20
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 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 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
realizując dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
następuje zmniejszenie wydatków w rehabilitacji zawodowej o 25.000 zł a zwiększenie po
stronie rehabilitacji społecznej. Z powyższej kwoty 20.000 zł przeznaczone zostanie na
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych a 8.137 zł zasili dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
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 XXIV/185/20
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 6 do protokołu.
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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
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „STOP
COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
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
projekt „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jest
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe
w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Powyższy program realizować będą:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek" w Łaszczynie,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nowy Dworek" w Łaszczynie,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Przedstawiła zadania realizowane w ramach projektu. Podmiotami uprawnionymi do złożenia
Wniosku są jednostki samorządu terytorialnego (gmina lub powiat) działające na rzecz
gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej oraz
innych podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła realizację usług
wspierających na terenie województwa wielkopolskiego.
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 XXIV/186/20
w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne
systemy społeczne w Wielkopolsce”
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 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
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Powiatu
Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo – mostowej
zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana
Marcina
Stoińskiego
–
Głównego
Specjalistę
Biura
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego – o omówienie projektu uchwały.
Marcin Stoiński – Główny Specjalista Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powiedział, że projekt uchwały dotyczy wsparcia finansowego Powiatu Przemyskiego na
odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 r.
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiaty,
związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Udzielenie pomocy w jakimś
stopniu pomoże Powiatowi Przemyskiemu na odbudowę zniszczonej infrastruktury.
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 XXIV/187/20
w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Powiatu Przemyskiego na odbudowę
powiatowej infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej na skutek powodzi
w czerwcu 2020 roku
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 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 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Rawicki.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Honoratę Kubacką – Głównego Specjalistę Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju –
o omówienie projektu uchwały.
Honorata Kubacka – Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju powiedziała, że organ wykonawczy jst, co roku do dnia 31 października przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów
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i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego. Sprawozdanie Państwo Radni otrzymali, zostało ono szczegółowo omówione
na posiedzeniach komisji.
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 XXIV/188/20
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
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
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych
oraz
szkół
specjalnych
z
uwzględnieniem
szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Honoratę Kubacką – Głównego Specjalistę Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o
omówienie projektu uchwały.
Honorata Kubacka – Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju powiedziała, że Rada Powiatu Rawickiego w dniu 29 czerwca 2020 r. utworzyła Branżową
Szkołę II stopnia w Rawiczu oraz Branżową Szkołę II stopnia w Bojanowie, włączyła je w skład
Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Wobec powyższego zaistniała konieczność
zaktualizowania planu sieci. Przedmiotowy plan został pozytywnie zaopiniowany przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinią z dnia 20 października 2020 roku. W związku
z powyższym przedmiotowy plan przedstawiony został Państwu Radnym celem uchwalenia
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
prowadzonych przez inne organy prowadzące.
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 XXIV/189/20
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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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
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum
Usług Wspólnych w Rawiczu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o omówienie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu - powiedziała, że przedmiotem uchwały jest zmiana
Statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych dotycząca poszerzenia zadań PCUW o
zadania z zakresu administracji bezpieczeństwem informacji. Powyższa zmiana, jeżeli
zostanie przyjęta przez Radę Powiatu pozwoli na zatrudnienie w PCUW inspektora danych
osobowych. W chwili obecnej zadanie w tym zakresie realizowane jest przez firmę
zewnętrzną.
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 XXIV/190/20
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września
2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
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)
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
14. Podjęcie uchwały w sprawie Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
nieodrzucania poprawki Senatu RP wprowadzającej obowiązek znakowania psów.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Następnie odczytał treść
Apelu oraz projektu uchwały, po czym zapytał, czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIV/191/20
w sprawie Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nieodrzucania poprawki
Senatu RP wprowadzającej obowiązek znakowania psów.
głosowało 16 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł
Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś
Wstrzymujący:
Krzysztof Kołeczko
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Rawicza dotyczącej
uciążliwego nagłośnienia.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady. Poprosił Pana Krzysztofa
Kołeczko – Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – o omówienie projektu
uchwały.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powiedział, że
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Rawickiego na posiedzeniu w dniu
10 września 2020 r. zapoznała się petycją mieszkańców Rawicza w sprawie uciążliwego
nagłośnienia kościoła parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Rawiczu oraz hałasu spowodowanego biciem dzwonów. W wyniku przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego, Komisja ustaliła, że w przedmiotowej sprawie na skutek
zawiadomienia mieszkańców działania podjęła też Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu.
Z wyjaśnień sierż. sztab. Mariusza Dominiczaka wynika, że nagłośnienie kościoła zostało
ściszone. Natomiast z informacji uzyskanych od ks. Proboszcza Wojciecha Prostaka wynika,
że nagłośnienie wprowadzone zostało ze względu na sytuację epidemiologiczną
i ograniczenia związane z uczestnictwem na mszach świętych. Po protestach mieszkańców
całkowicie wyłączona została transmisja nabożeństw o godz. 2100. Również w dni robocze
głośniki są wyłączone, a nagłośnione są obecnie tylko trzy niedzielne msze święte
w godzinach przedpołudniowych tj. o 930, 1100 oraz 1200. Wobec powyższego, Komisja uznała,
że ks. Proboszcz podjął działania mające na celu dostosowanie się do ogólnie przyjętych
zasad współżycia społecznego. Tym samym w ocenie Komisji petycja jest nieuzasadniona.
Rada Powiatu Rawickiego po zapoznaniu się z petycja oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycje za nieuzasadnioną.
Tadeusz Pawlowski - radny - zasugerował aby dopisać, dlaczego Komisja wnioskuje o
odrzucenie petycji.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - powiedział, że
Komisja podjęła taka decyzję, ponieważ po rozmowie z policją ksiądz proboszcz wyciszył
nagłośnienie. Ponadto ograniczył nagłośnienie mszy świętych w niedziele do trzech. Ksiądz
proboszcz tłumaczył, że nagłośnienie zostało wprowadzone z uwagi na sytuację
epidemiologiczną w kraju. Po uwagach Kurii i policji nagłośnienie zostało umniejszone, dlatego
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Komisja stwierdziła, że ksiądz proboszcz zastosował się do uwag i zawnioskowała o uznanie
jej za bezzasadną.
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 XXIV/192/20
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Rawicza dotyczącej uciążliwego nagłośnienia
głosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
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,
Wstrzymujące:
Wiesław Ceglarek, Szymon Węcłaś
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2020 roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak –
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie sprawozdania.
Katarzyna Frackowiak -- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła sprawozdanie
stanowiące załącznik nr 14 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przeszedł do punktu następnego porządku obrad.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez radnych Rady Powiatu Rawickiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przedstawił informację, stanowiącą załącznik nr 15 do
protokołu. Zapytał, czy do przedłożonej informacji są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił informację o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu Rawickiego,
Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
osoby zarządzające powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Starosty za rok 2019, stanowiące załącznik nr 16 do protokołu.
18. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
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Grażyna Kośmider – radna – uważa, że radni nie powinni się dowiadywać z prasy o tak
ważnych informacjach, jak przekształcenie rawickiego szpitala w szpital jednoimienny. W
związku z powyższym zapytała, czy ustalono już, do jakiego szpitala będą przyjmowani nasi
pacjenci. Zapytała ponadto, czy szpital otrzyma dodatkowe środki w okresie pandemii na
leczenie pacjentów, zakup leków, zakup odpowiedniego sprzętu, środki ochrony osobistej dla
personelu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że radnej zostanie udzielona pisemna
odpowiedź. Poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego – Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. – o krótką wypowiedź.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. – odpowiadając na
pytanie, gdzie będą leczeni pacjenci z terenu powiatu rawickiego powiedział, że szpital
realizuje decyzję Wojewody Wielkopolskiego o przekształceniu w szpital jednoimienny. Pytanie
to powinno być skierowane do NFZ. Decyzji o przekształceniu nikt ze szpitalem nie
konsultował. W tej sprawie zostało wystosowane oficjalne pismo. W chwili obecnej czynią
starania aby zabezpieczyć funkcjonowanie wieczorynki oraz przenieś wszystkie poradnie do
Centrum Rehabilitacji. W kwestii drugiego pytania powiedział, że szpital nie opiera się na
żadnym dokumencie ale zgodnie z rozporządzeniem 161 próbują wyliczyć, jak będzie
wyglądało finansowanie całego szpitala. Umowa ryczałtowa zakończy się 31 października br.
a od 2 listopada będzie obowiązywać nowa umowa. Wysokość stawek za łóżko covidove stale
się zmienia i nie wiadomo jak to będzie wyglądało za kilka dni. Natomiast za niemożność
wykonywania świadczeń ryczałtowych będzie szpitalowi przysługiwał ryczałt plus stawka za
gotowość łóżka covidowego plus łóżko zajęte uzależnione od stanu chorego. Czekamy
ponadto na umowę z NFZ na środki dla pracowników. Szacujemy, że pracownikom etatowym
pracującym bezpośrednio z chorymi na covid przysługiwał będzie dodatek w wysokości 50%
wynagrodzenia podstawowego a pracownikom na umowach kontraktowych dodatek w
wysokości 50% od wystawionego rachunku. Podkreślił, że Szpital nie otrzymał jeszcze
żadnych potwierdzonych dokumentów w tej kwestii. Pracownicy zostali poinformowani o
warunkach pracy. Szpital podjął decyzję o wsparciu dodatkiem finansowym pracowników
bezpośrednio pracujących z chorymi na covid.
Marek Heinze – radny – Pan Prezes odpowiedział już częściowo na pytania, które go
nurtowały. W kwestii funkcjonowania transportu sanitarnego, w ostatnich dniach kilkakrotnie
interweniowała straż i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zapytał, jak to będzie wyglądało, czy
Szpital po przekształceniu będzie dysponował odrębnym transportem, czy nadal będzie
korzystał z transportu przy szpitalu, chodzi o zespoły ratownictwa medycznego.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – odpowiedział, że
w tym zakresie nie powinno się nic zmienić, zespoły ratownictwa medycznego powinny jeździć
jak obecnie.
Marek Heinze – radny – przybędzie pacjentów i będzie potrzeba transportu osób zakażonych
a nadal pozostanie obsługa zgłoszeń z miasta i całego powiatu. Rodzi się pytanie, z jakiego
obszaru będą przywożone osoby chore, jako do szpitala zakaźnego.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – odpowiedział, że
nie ma regionalizacji a chorzy mogą być przywiezieni z każdej części województwa. Zależy to
od wolnych miejsc i zapotrzebowania. Transport pacjentów covidovych odbywa się ransportem
covidovym niezależnie od zespołu ratownictwa medycznego. Szpital do przewożenia
pacjentów covidovych zamawia transport covidovy, który już jest niewydolny, dlatego zdarza
się, że posługują się transportem szpitalnym. Natomiast zespoły ratownictwa medycznego są
zespołami systemowymi i powinny być kierowane do przypadków ratowania życia i zdrowia.
Karetkami tymi dysponuje dyspozytor ratownictwa medycznego i on podejmuje decyzje, które
karetki i z jakiego miejsca jadą do wypadku.
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Marek Heinze – radny – czyli nie ma tutaj obawy o transportowanie naszych chorych do
szpitali okolicznych, bo tam będą teraz nasi pacjenci transportowani.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – ratownictwo działa
w oparciu o osobną umowę i nie sądzi aby miało to ulec zmianie.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – dodała, że karetka
transportowa jeżdżąca jako transport sanitarny nadal funkcjonuje i nie jest dysponowana przez
zespoły ratownictwa medycznego. Zależności, które były nadal są utrzymywane.
Marek Heinze – radny – zapytał, czy będą dodatkowe auta zaangażowane do transportu
chorych.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – jako nasz transport
mamy zaangażowaną jedną karetkę i to wystarczy a jeżeli ktoś przywiezie pacjenta to własną
karetką.
Marek Heinze – radny – na posiedzeniu Komisji Pan Prezes wspomniał o wypowiedzeniach
złożonych na Oddziale Ginekologicznym. Zapytał jak to wygląda na innych Oddziałach, czy po
informacji o przekształceniu szpitala wpłynęły inne wypowiedzenia od lekarzy, pielęgniarek,
obsługi.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – wypowiedzenia
złożyli lekarze ginekolodzy oprócz tego kilkanaście osób z personelu średniego, w tym część
położnych i część osób w wieku emerytalnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nawiązując do pytania radnego Marka Heinze
powiedział, że wrażenie większej zajętości karetek może wynikać z tego, że karetki systemowe
Państwowego Ratownictwa Medycznego mają większą potrzebę dekontaminacji po przewozie
pacjenta, którego status nie jest znany. Wówczas te obowiązki przejmują okoliczne karetki jak
również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Odnośnie przekształcenia Szpitala w szpital covidovy
dodał, że w dniu dzisiejszym do Państwa radnych przesłano kilka ważnych informacji m.in.
decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października br. Po różnych informacjach, jakie
do niego docierały pierwsza dyskusja o potrzebie stworzenia łóżek covidovych w naszym
szpitalu miała miejsce 14 października. Jest świadomy, że jest to trudny temat ale sytuacja w
kraju wszystkim jest znana. Przez długi czas trwały analizy, gdyż chcieliśmy ratować jak
największą część szpitala. Po konsultacji z pielęgniarką epidemiologiczną ze Szpitala
Miejskiego im. Strusia w Poznaniu oraz naszych wewnętrznych naradach i analizach wiemy, że
przy tej ilości łóżek covidovych i obserwacyjnych, ryzyko wejścia do budynku szpitala jest
bardzo duże. Wyraził nadzieję, że uda się zawalczyć o całą załogę ale zobaczymy jak się
sytuacja potoczy dodał. W kwestii zapewnienia opieki mieszkańcom powiatu rawickiego zdaje
sobie sprawę, iż dbając o pacjentów covidovych mamy świadomość, że są jeszcze pacjenci nie
covidovi. Tu jawi się problem, bo mieszkańcy zostali pozbawieni szpitala. Wobec powyższego
poprosił Oddział Wielkopolski NFZ o pisemną odpowiedź (skan pisma przesłany radnym). Ma
świadomość, że dostępność do szpitala będzie utrudniona nie tylko dla mieszkańców naszego
powiatu. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Dyrektorem Szpitala w Lesznie. Zastrzegł, że
nie może podpisać żadnej oficjalnej umowy ale mogą się umówić na współpracę pomiędzy
Rawiczem i Lesznem. Opiekę powinny przejąć wszystkie okoliczne szpitale. Do Wojewody
Wielkopolskiego skierował pismo z argumentami, które podczas negocjacji z Wojewodą
przedstawiał jako kluczowe w sensie pozostawienia szpitala w dotychczasowej formule,
ewentualnie utworzenie stosunkowo małego oddziału covidovego. Decyzja Wojewody
nakazuje utworzenie szpitala jednoimiennego od 2 listopada, poza tym ma rygor
natychmiastowej wykonalności. Jest to trudny czas i jest świadomy negatywnych skutków
przekształcenia. Zdając sobie sprawę ze wszystkich trudności chciałby już dziś podziękować
wszystkim, którzy zdecydują się pracować w naszym szpitalu po przekształceniu, bo będzie to
duże wyzwanie, lęk, obawa o własne zdrowie i życie. Jest to nowa sytuacja i do końca nie
wiemy, czym się skończy.
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Grażyna Kośmider – radna – zapytała, czy w Rawiczu będzie jeszcze jakieś testowanie.
Lekarze kierują na wykonanie testów ale nie bardzo jest gdzie je zrobić.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – od najbliższego
poniedziałku wydłużony zostaje czas poboru wymazów do 6-7 godzin w celu skrócenia kolejki.
Podkreśliła, że brakuje osób chętnych do tej pracy pomimo zabezpieczeń. Natomiast
oczekiwanie za wynikami z laboratorium nie jest w gestii naszego szpitala. Na dzień dzisiejszy
czekamy na wyniki poniedziałkowe z laboratorium wrocławskiego. Natomiast w laboratorium
poznańskim do tej pory czas oczekiwania był 24 godzinny, obecnie laboratorium jest
zakorkowane. Przy tej ilości wymazów laboratoria stały się niewydolne.
Krzysztof Kołeczko – radny – doniesienia medialne informują, że personel ma otrzymać
wynagrodzenie wyższe o 100%, Pan Prezes wspominał o 50%, skąd ta rozbieżność.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – w ustawie
covidovej dotyczącej wynagrodzeń punkt dotyczący wynagrodzeń, głosami partii rządzącej
został wycofany.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – wynagrodzenie
wyższe o 100% pozostaje dla pracowników oddelegowanych przez Wojewodę.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – gdyby to nie
zostało zmienione oznaczałoby, że Wojewoda imiennie wyznacza osobę i wówczas jej
przysługuje wynagrodzenie 100% wyższe a pracownikom pracującym przy szpitalu przysługuje
tylko wzrost o 50%. Podkreślił, że absolutnie się z tym nie zgadza, niezrozumiałe dla niego jest
takie zróżnicowanie pracowników, którzy swoje zdrowie i życie narażają w taki sam sposób.
Grażyna Kośmider – radna – zapytała, w jaki sposób można wesprzeć szpital.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – do wtorku ma być
zorganizowane kolejne 1000 łóżek. Będzie się to brało z 500-600 łóżkowego szpitala polowego
organizowanego na Targach Poznańskich oraz szukanie miejsc głównie w szpitalach
powiatowych. Aczkolwiek szpitale, które do tej pory miały być wyłączone spod opieki nad
pacjentami covidovymi także otrzymały decyzje o organizowaniu oddziałów covidovych np.
szpital w Lesznie musi zorganizować 50 łóżkowy oddział covidovy. System już wygląda na
niewydolny i nie wiadomo, jak do końca będzie to wyglądało. Będziemy potrzebowali każdego
możliwego wsparcia. Staramy się pozyskiwać z każdego źródła środki ochrony osobistej bo
priorytetem jest bezpieczeństwo personelu a środki ochrony osobistej dużo kosztują.
Wcześniej już apelował do personelu medycznego pozaszpitalnego o pomoc. Mamy
wieczorynkę i poradnie a nie wiemy, czy będziemy w stanie zapewnić normalne
funkcjonowanie tych punktów.
Radosław Osiecki – radny – czy po wydanej przez Wojewodę decyzji było wspomniane coś o
wsparciu zewnątrz przez lekarzy, pielęgniarki. Czy Wojewoda oczekuje, że różnej specjalności
lekarze zaangażują się w walkę z covidem.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – powiedział, że nie
ma mowy o jakimkolwiek wsparciu. Z tego, co mu wiadomo do szpitala polowego
poszukiwanych jest 300 osób personelu medycznego. O tym, że lekarzy brakuje wiadomo od
kilku lat. Nie tylko my szukamy lekarzy. Na chwilę obecną najważniejsze jest zapewnienie
personelu i zabezpieczenie tym personelem opieki pacjentom, którzy od poniedziałku trafią do
naszego szpitala.
Marek Heinze – radny – w kontekście, o którym mówił Pan Prezes wprowadzone
zróżnicowanie finansowania wynagrodzeń działa tym bardziej demotywująco i z pewnością to
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co się dzieje nie jest to pozytywny aspekt. Zapytał, czy po przekształceniu w szpitalu będzie
pracował lekarz zakaźnik.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – nie ma takiej
możliwości, powiedział. W całym kraju jest bardzo mało lekarzy zakaźników. Ponadto ma
nadzieję, że ktoś zrozumie powagę sytuacji i naprawi wcześniejszą decyzję, która jest dla
niego niezrozumiała.
Marek Heinze – radny – z pewnością niezrozumiała, gdyż praca w takim charakterze jakim się
przewiduje powinna być odpowiednio wynagradzana. Zapytał, jak zostały rozwiązane potrzeby
szpitala, czy został dosprzętowiony, jakiego rodzaju są to urządzenia, co stanie się, ze
sprzętem po ustaniu przesłanek szpitala jednoimiennego.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – jeżeli chodzi o
sprzęt medyczny, czy aparaturę to ją używamy. Mamy dedykowane 100 łóżek, w tym 6 łóżek
respiratorowych na Oddziale Intensywnej Terapii. Sprzęt jest ale bardziej chodzi o
zabezpieczenie potencjału obsługi tego sprzętu. Jesteśmy w stanie zapewnić obsługę na 6
łóżek respiratorowych ale na więcej już nie. Natomiast zwróciliśmy się do Agencji Rezerw o
środki ochrony osobistej i w dniu dzisiejszym przyszedł pierwszy transport. Nie wszystko
otrzymaliśmy o co wnioskowaliśmy. Będziemy zwracali się o uzupełnienie tak, aby ciągłość
bezpieczeństwa pracowników była zabezpieczona. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie sprzętowe
to mamy zwracać się do Wojewody i z pewnością z takich zamówień będziemy starali się
korzystać. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia korzystania z tomografu. Dużo wcześniej zanim
sytuacja przekształceniowa miała miejsce, złożył wniosek o środki na tomograf. Sytuacja jest
bardzo dynamiczna. Z punktu widzenia lokalowego szpital jest dostosowany i przygotowany do
opieki nad chorymi a niezbędny sprzęt jest zabezpieczony. Jeżeli chodzi o środki medyczne, to
co jest dostępne i to co jest stosowane w terapii antycovidovej a czym dysponowaliśmy,
przekazaliśmy medykom. Służby administracyjne i gospodarcze pracują po to, aby medycy
czuli się maksymalnie bezpiecznie. W chwili obecnej nie mamy podziału na oddziały, mamy
jeden duży oddział covidovy. W ramach tej reorganizacji musimy się znaleźć i próbować
pomóc pacjentom, którzy trafią do naszego szpitala.
Karol Junory – radny – w kwestii oddziału ginekologicznego i złożonych rezygnacjach zapytał,
co stało się z tymi pracownikami, czy będą w jakiś sposób związani ze szpitalem w opiece nad
chorymi.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – lekarze
ginekolodzy złożyli wypowiedzenia motywując przekształceniem szpitala. Naszym zdaniem
wypowiedzenia te nie są skuteczne w trybie natychmiastowym i trudno przewidzieć co będzie,
kiedy będziemy chcieli ich wykorzystać w innym miejscu. Mamy do zabezpieczenia
wieczorynkę i poradnie. Z pewnością każdy lekarz, który zadeklarował gotowość współpracy ze
szpitalem zostanie przez nas w formule covidovej maksymalnie wykorzystany.
Marek Heinze – radny – podziękował Panu Prezesowi Szpitala i Panu Staroście za
wyczerpujące wypowiedzi i w obecnej sytuacji życzy szczęścia i powodzenia.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – w imieniu swoim oraz Radnych złożył serdeczne
podziękowania lekarzom i ratownikom medycznym. Jest to dla wszystkich bardzo ciężki czas a
to, że przylatuje do nas Lotnicze Pogotowie Ratunkowe cieszmy się, że mieszkańcy mają
udzieloną pomoc.
Radosław Osiecki – radny – podziękował personelowi medycznemu, który bohatersko staje
do walki z covidem a któremu należą się wyrazy uznania.
Grażyna Kośmider – radna – złożyła podziękowania personelowi medycznemu szpitala za
ciężką pracę. Słowa wsparcia i podziękowania należą się również pracownikom Domów
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Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Pomimo, że choroba ich
dotknęła nie pozostawili swoich podopiecznych i również zasługują na uznanie.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – mówiąc o
pracownikach medycznych na myśli ma wszystkie pielęgniarki, opiekunów medycznych,
lekarzy a także personel pomocniczy – salowe. Całą tą opiekę musimy zorganizować a jak
widać, jest to bardzo szerokie grono osób bezpośrednio zaangażowanych przy leczeniu
chorych. Z obawą patrzymy na poniedziałek ale musimy zrobić wszystko aby zapanować nad
chaosem, natomiast czas pokaże jak to się potoczy.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – jeszcze raz podziękował Zarządowi Szpitala za
wytrwałość i trud. Wobec braku dalszych pytań przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
19. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXIV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor
Protokół sporządziła:
Inspektor
(-) Honorata Biernat
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