Znak: OR. 0002.17.2020
Protokół nr XXVII/2020
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto 29 grudnia 2020 o godz. 16:05, a zakończono o godz. 18.01 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 XXVII sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. 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.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2021 – 2032.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
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8. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
ustalenia
wysokości
opłat
za
usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu
Rawickiego na lata 2020-2030”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w
jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku
pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego
na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2021 rok.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXVI 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 XXVI sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXVI głosowało 16radnych.
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1
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 XXVI sesji.
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.
Tadeusz Pawłowski – radny – po odwołaniu Wojewody Wielkopolskiego, czy coś się zmieniło
w sprawie rawickiego szpitala.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło, nadal jest to
szpital covidowy. Rozmawiał na ten temat z Panią Agnieszką Pachciarz - Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Dyrektor
powiedziała, że na przełomie roku nie widzi możliwości zmiany. Natomiast z Panem
Wicestarostą i Panem Przewodniczącym Rady rozmawiali z II Wicewojewodą Wielkopolskim,
Panem Maciejem Bieńkiem w kontekście Apelu Rady Powiatu Rawickiego i wcześniejszych
działań. Jego zdaniem do czasu wyboru Wojewody sprawa szpitala nie będzie procedowana.
W NFZ i Urzędzie Wojewódzkim zapowiedział, że po nowym roku do tematu powróci.
Obłożenie w szpitalu utrzymuje się na poziomie czterdziestu kilku pacjentów. Ponadto Pani
Wiceprezes Szpitala poinformowała, że Szpital przygotowuje się do szczepienia personelu
Szpitala i personelu Domów Pomocy Społecznej oraz pracowników Miejsko-Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej.
Tadeusz Pawłowski – radny – kto na terenie gmin, czy powiatu będzie odpowiedzialny za
przeprowadzenie akcji szczepień.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – NFZ zbierał deklaracje od podmiotów a szpitale
zostały wyznaczone do szczepień. Szpital w Rawiczu został wyznaczony do szczepienia
swojego personelu oraz personelu, o którym wspomniał. Jeśli chodzi o szczepienia masowe
w tym osób starszych, na terenie każdej z gmin ma to być przychodnia lekarska w ramach
POZ. Natomiast w kwestii odpowiedzialności za skutki szczepień zapowiadano, że rząd bierze
na siebie odpowiedzialność.
Tadeusz Pawłowski – radny – pojawiły się informacje, że można się rejestrować przez konto
pacjenta. Sprawdził, jednak na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Pytanie, kiedy takie
informacje spłyną, gdzie osoby, które w masowym szczepieniu będą brały udział mogą się
rejestrować.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – z wiedzy jaką posiada po pierwszej grupie medyków
i pracowników dps-ów oraz MOPS-ów w drugiej grupie przewidziani są funkcjonariusze
państwowej straży pożarnej i policji, później seniorzy i pozostałe grupy wiekowe. Powiedział,
że jeśli taką informację Starostwo będzie posiadać to zostanie ona przekazana mieszkańcom
Powiatu Rawickiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły
3 interpelacje Radnych, Pana Jacka Gilewskiego oraz Pani Grażyny Kośmider (załącznik
nr 2, 3, 4 do protokołu). Odpowiedź zostanie udzielona 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. Nie
zgłoszono uwag i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu –
o omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawienie do niej autopoprawek oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Rawickiego przygotowana została na lata 2021 – 2032. Uwzględniono dane
dotyczące wykonania budżetu za rok 2018, 2019 oraz plan za III kwartały 2020 roku. Długość
okresu zwiększyła się w związku z planowanym w 2021 r. zaciągnięciem kredytu a ostatnia
rata planowana jest na 2032 rok. Prognozę na kolejne lata przyjęto zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tzn. poziom inflacji, PKB.
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Autopoprawki zostały dokonane w związku ze zmianami w projekcie budżetu na 2021 rok oraz
uchwałą RIO.
W załączniku nr 1 wprowadzono nowe kwoty w latach 2021 – 2022 w pozycjach dochody
ogółem, dochody bieżące, dochody z tyt. dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.
W tych latach zmieniły się również wydatki ogółem, wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, wydatki majątkowe. W związku z uchwałą RIO w 2021 r. skorygowano
finansowanie deficytu budżetu, zmniejszono kwotę w kredytach, pożyczkach, emisjach
papierów wartościowych a zwiększono kwotę na pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych. Ponadto dokonano zmiany w dochodach: finansowanie programów projektów lub
zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - skorygowano dochody bieżące i wydatki
bieżące.
W związku ze zmianami w załączniku nr 2, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. W zał. nr 2 wprowadzono zmiany w zadaniu:
Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie. Skorygowano
limity na poszczególne lata, skrócono okres trwania projektu do 2021 r. a zakończenie
projektu planowane jest w 2022 r. Wprowadzono zadanie: Domy Pomocy Społecznej
bezpieczne w Wielkopolsce, w związku z aneksem do umowy przedłużającym termin realizacji
projektu do końca stycznia oraz zwiększył wartość zadania. Wprowadzono zadanie: Standardy
obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego - wprowadzono zadanie w związku
z planowanym podpisaniem umowy z Województwem Wielkopolskim na udział Powiatu
Rawickiego w realizacji projektu. Projekt jest planowany na lata 2021-2022. Powiat Rawicki
poniesie tylko koszty delegacji związanych ze szkoleniami kadry kierowniczej i pracowników.
Na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg: Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na
obszarze powiatu rawickiego - etap II zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022, limit
zobowiązań o 5.448,81 zł.
Następnie przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
Uchwała Nr SO-0957/66/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przystąpił do głosowania autopoprawek.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem autopoprawek do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2021 – 2032
głosowało 17 radnych.
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
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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/214/20
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2021 – 2032
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 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 wraz z objaśnieniami
Państwo radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono wniosków do przedłożonego projektu. O zabranie głosu poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że dochody i wydatki będą kształtowały
się na poziomie 88.152.945,28 zł. Planowane dochody to 82.518.122,95 zł, przychody
w wysokości 5.634.822,33 zł, wydatki 86.755.345,28 zł, rozchody 1.397.600,00 zł. Na 2021
rok planowane dochody bieżące to 65.666.933,64 zł a majątkowe w kwocie 16.851.129,31 zł.
Wydatki majątkowe planowane są na poziomie 22.148.612,85 zł. W odniesieniu do planu na
koniec trzeciego kwartału 2020 planowany jest wzrost o 17,42%. Przychody stanowią głównie
rządowy fundusz inwestycji lokalnych w kwocie 513.296,00 zł (środki te planowane są do
wydatkowania w roku przyszłym), ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości
5.050.000,00 zł. Łącznie przychody planowane są na kwotę 5.634.822,33 zł. Jeśli chodzi o
rozchody – w 2021 roku planowany jest wykup obligacji zaciągniętych w 2018 roku - 400.000
zł a na spłaty kredytów i pożyczek planuje się 997.600 zł. Łącznie będzie to kwota
1.397.600,00 zł. Wydatki majątkowe jednoroczne:
- pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy
dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie
Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – 340.000 zł,
- zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami – 80.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 30.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 950.000 zł. W kwocie tej zabezpieczono 1/3
wkładu własnego na przebudowę drogi Słupia Kapitulna – Chojno. Wartość kosztorysowa
zadania ok. 6 mln zł, przy założeniu 60% dofinansowania brakować będzie ok. 1,4 mln zł
wkładu własnego. Zwróciliśmy się o współfinansowanie do Gminy Rawicz i Gminy Pakosław.
Wójt Pakosławia deklaruje wprowadzenie zadania do budżetu na 2021 rok. Czekamy na
ewentualną deklarację Gminy Rawicz.
Zadania majątkowe wieloletnie - w tych zadaniach mieści się największa kwota
przyszłorocznych wydatków budżetu:
 budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Zadanie rozłożone
do roku 2021. Wartość zadania 18.968.808,45 zł;
 modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
w Rawiczu. Realizacja zadania przypada na lata 2021-2022. Oczekujemy na
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rozstrzygnięcie konkursu z funduszy norweskich. Na potrzeby projektu wykorzystywane
będą środki z pierwszego naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem
rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. Wkład własny to 1 mln zł, zadanie
przewidziane do realizacji do 2022 roku;
 dotacja celowa na „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Zadanie realizowane do roku 2021 242.739,83 zł.
Odniósł się także do wydatków ogółem i wydatków majątkowych na przełomie lat 2015 –
2020. W roku 2015 wydatki ogółem to niecałe 49 mln zł, przy udziale wydatków majątkowych
niespełna 2,5 mln zł. W kolejnych latach następował sukcesywny wzrost, jedynie w 2019 roku
pomimo ogólnego wzrostu wydatków nastąpił spadek wydatków majątkowych do 7.772.051,07
zł. W roku 2020 nastąpił wzrost i wydatki majątkowe sięgnęły 10.216.524,18 zł przy ogólnej
sumie wydatków sięgających blisko 75 mln zł.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że budżet Powiatu Rawickiego na 2021 rok
opracowany został na podstawie następujących danych:
1. planowanych dochodów i wydatków budżetu przedłożonych przez kierowników jednostek
organizacyjnych,
2. zawiadomienia Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji oraz udziału
powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych wielkościach dotacji na
zadania: - własne powiatu, - zlecone z zakresu administracji rządowej, - realizowane
w ramach zawartych porozumień oraz zawiadomił o wysokości planu dochodów Skarbu
Państwa.
W roku 2021 Powiat Rawicki planuje udzielić dotacji w kwocie 2.649.002,01 zł. W ramach
jednostek sektora finansów publicznych Gmina Rawicz otrzyma środki na sprzątanie dróg
powiatowych oraz prowadzenie Biblioteki Powiatowej, Powiat Leszczyński za udział
mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej, miasto Zielona Góra na kursy zawodowe
uczniów, Województwo Wielkopolskie na wyposażenie środowisk informatycznych (dotacja
związana ze szpitalem powiatowym). Zgodnie z uchwałami Gmina Pakosław na inwestycje
drogowe, Gmina Rawicz na inwestycje drogową Rawicz-Osiek realizowaną przez Gminę.
Powiat Krotoszyński dotację na Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych przewidziano dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki, oświaty,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz nieodpłatnej pomocy
prawnej. Zaplanowano także dotacje dla szkół niepublicznych, czy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce. W 2021 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości
5.050.000 zł, a zgodnie z podpisanymi umowami planuje się spłatę rat kredytów oraz wykup
obligacji w wysokości 1.397.600 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych Powiat
realizuje 3 projekty unijne:
 budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego;
 pomoc finansowa dla Gminy Pakosław, która realizuje budowę infrastruktury rowerowej
jako alternatywy dla komunikacji samochodowej między miejscowościami Pakosław –
Sowy wraz z rozbudową energooszczędnego oświetlenia;
 Województwo Wielkopolskie - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.
W ramach wydatków bieżących na chwilę obecną realizowane są 4 projekty:
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 Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
„Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie";
 Domy Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w
Wielkopolsce";
 Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu”;
 Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
„Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Uchwała Nr SO-0952/66/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego na 2021 rok
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadzący obrady poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o przedstawienie
stanowiska Zarządu Powiatu wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
jest pozytywna z uwagą, która dotyczy źródeł finansowania deficytu budżetu. Wobec
powyższego zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej § 3 ust. 1 otrzymał nowe
brzmienie. Wprowadzono również nowy zapis i nowy załącznik nr 13 – ustalenie wydatków na
zadania finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID -19.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji stałych
o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Katarzyna Frąckowiak – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła opinię
(załącznik nr 8 do protokołu).
Krzysztof Kołeczko – radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –
przedstawił opinię (załącznik nr 9 do protokołu).
Grażyna Kośmider – radna, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa –
przedstawiła opinię (załącznik nr 10 do protokołu).
Jacek Gilewski – radny, Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju –
przedstawił opinię (załącznik nr 11 do protokołu)
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Rawickiego o projekcie budżetu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego
o projekcie budżetu na 2021 rok
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Następnie poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji na
temat autopoprawek.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że autopoprawki dokonano na wnioski
kierowników jednostek organizacyjnych:

 w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono podatek od nieruchomości;
 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” i „Nowy Dworek”
skorygowano wynagrodzenia;
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 w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych przeniesiono środki na zatrudnienie
osoby zajmującej się ochroną danych osobowych – umowa zlecenie;
 Domy Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku zwiększają o 53.740,69 zł w ramach
projektu „Domy Pomocy Społecznej Bezpieczne w Wielkopolsce” na zakup środków
ochrony indywidualnej;
 Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
w ZSPTCKU w Bojanowie” umniejszono dotację dla Fundacji „Partnerzy dla
Samorządu” o kwotę 25.118,62 zł;
 skorygowano kwotę dochodów majątkowych.
Po powyższych zmianach budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 28.622,07 zł. Skorygowano dochody ogółem, dochody bieżące i majątkowe, dotacje
i środki zewnętrzne (unijne), wydatki ogółem i wydatki bieżące zostały skorygowane oraz
wydatki na środki unijne. Zgodnie z opinią i uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w § 3
ust. 1 dopisano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek
samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Wprowadzono
nowy zapis: „§ 9 - Ustala się wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19” zgodnie z załącznikiem Nr 13. Wpisano zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”. W związku z wprowadzeniem
nowego § 9 stare paragrafy od 9 do 13 przenumerowano od 10 do 14. Zmieniła się kwota
rezerwy ogólnej. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załącznikach nr 1, 2,
6 i 9.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji przystąpił do głosowania autopoprawek.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem autopoprawek do
uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 17 radnych.
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
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 XXVII/215/20
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 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
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2021 roku

za

usunięcie

Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. W związku
z trudnościami na łączach z Panem Zbigniewem Cieplikiem – Naczelnikiem Wydziału
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, poprosił Panią Izabelę Sarnowską –
Sekretarza Powiatu – o omówienie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 350) rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w przypadku, gdy
prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka. Aktualna maksymalna wysokość tych opłat została ogłoszona w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz.
677). W związku z faktem, że na terenie powiatu rawickiego dotychczas przedmiotowe
zadanie nie było realizowane nie ma możliwości przeprowadzenia kalkulacji kosztów jego
realizacji w oparciu o dane z lat poprzednich. Analizując koszt wykonania ustawowych zadań
wzięto pod uwagę przede wszystkim koszt podjęcia jednostki z wody, transportu sprzętu do
miejsca przechowywania (plac Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu – ul. Podmiejska 10)
oraz koszt przechowywania jednostki na parkingu strzeżonym.
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 XXVII/216/20
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku
lub innego obiektu pływającego w 2021 roku
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 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
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu
Rawickiego na lata 2020-2030”.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze Strategią
Państwo radni otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju –– o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w okresie
funkcjonowania i realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego, która
przyjęta została w 2016 roku i obowiązuje do 2025 roku, część zadań została zrealizowana a
część się zdezaktualizowała. Przypomniała, że co roku Rada Powiatu przyjmowała
sprawozdanie z realizacji zadań. W związku z zachodzącymi zmianami oraz tym, że nasza
Strategia uwzględnia Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, zaistniała
konieczność podsumowania realizacji zadań, oceny dotychczasowych zadań i zaktualizowania
Strategii.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/217/20
w sprawie przyjęcia „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2020-2030”
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 15 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 realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora
w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi
administracyjne”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i
Zarządu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju –– o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w marcu br. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu
terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu
terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi
administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Ogłoszono
nabór JST z terenu Województwa Wielkopolskiego, który trwał w dniach od 13 do 19 marca
2020 r. Projekt ma na celu doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych
istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym na terenie Województwa
Wielkopolskiego. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, w marcu br. Starostwo Powiatowe
w Rawiczu zgłosiło do projektu 2 osoby tj. 1 osobę z kadry kierowniczej oraz 1 pracownika
urzędu. W dniu 11 grudnia 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego -
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Departament Gospodarki poinformował pisemnie, iż Powiat Rawicki został zakwalifikowany do
udziału w ww. projekcie. Projekt będzie realizowany od 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku,
z możliwością wydłużenia ze względu na sytuację epidemiczną, która wystąpiła w 2020 roku.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/218/20
w sprawie realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu
terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18
„Wysokiej jakości usługi administracyjne”
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 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 Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na
2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie Państwo radni otrzymali, zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/219/20
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 17 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 zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i
Zarządu. Poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej –
o przedstawienie rocznego planu kontroli Komisji.
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Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - przedstawiła roczny plan
kontroli Komisji Rewizyjnej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/220/20
w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 18 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
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie planów pracy Komisji. Jako pierwszego poprosił Pana Krzysztofa Kołeczko –
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – odczytał plan
pracy Komisji na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Grażynę Kośmider –
Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – odczytała
plan pracy Komisji na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Pana Jacka Gilewskiego –
Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Jacek Gilewski – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – odczytał plan
pracy Komisji na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/221/20
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 19 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
14. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
Grażyna Kośmider – radna – odnośnie Strategii na posiedzeniach Komisji była ożywiona
dyskusja na temat różnych spraw, m.in. wybudowania kładki pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi
na Złotej Wodzie, w tym opracowania dokumentacji. Zwróciła się z wnioskiem, aby taki zapis
pojawił się w aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020 – 2030.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – Strategia jest aktualizowana na bieżąco a interpelacja
Pani Radnej wpłynęła w dniu dzisiejszym przed sesją. W pierwszej kolejności należy sprawdzić
podłoże geologiczne, ocenić koszty aby podjąć dalsze kroki działania.
Grażyna Kośmider – radna – będąc w różnych miejscach w Polsce miała okazję zobaczyć
takie kładki, których jej zdaniem koszt nie jest aż tak wysoki.
Otrzymała odpowiedź na interpelację odnośnie profilu medycznego w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawiczu. Z odpowiedzi wynika, że taki profil ma zostać otwarty
w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie. Jest to dla niej niezrozumiałe, gdyż do szkoły w Bojanowie był prowadzony nabór
do liceum ogólnokształcącego i nie udało się go otworzyć. Szkoła w Bojanowie ma szkoły
branżowe oraz technikum i nie wiadomo, czy uda się otworzyć profil medyczny. Natomiast
w Liceum Ogólnokształcącym jest profil biologiczno-chemiczny i młodzież wybiera ten profil
aby się dostać na kierunki medyczne. Składając interpelację myślała o rozszerzeniu
współpracy, pracy nad wyższym poziomem, w przyszłości aby owocowało mniejszą ilością
korepetycji, rozreklamowaniu klasy medycznej, aby była to podbudowa dla osób chcących
kształcić się w kierunkach medycznych. Złożyła kolejną interpelację, czy w Rawiczu jest
możliwość utworzenia szkoły wyższej lub filii szkoły wyższej kształcącej pielęgniarki.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnosząc się Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
powiedział, że są to plany na kolejne lata. Dokument ten uwzględnia Strategię Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego oraz Krajową Strategię Rozwoju a ważne jest aby wpisywała
się w dokumenty wyższego rzędu. Radny, Pan Jacek Gilewski złożył 2 interpelacje dotyczące
dróg, a Pani Grażyna Kośmider złożyła interpelację w temacie budowy kładki. Poprosił
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, aby złożył wniosek o poszerzenie karty zadań
drogowych do Strategii o powyższe zadania. Pani Radna kilkakrotnie wspomniała
o działaniach, otóż przygotowana została mapa do celów projektowych. Jest to dokument
wstępny do dalszych ewentualnych działań ale z uwagi na chorobę osoby prowadzącej prace
te nie były kontynuowane. Budowa kładki dla mieszkańców Zielonej Wsi jest ważna ale
planowana przebudowa odcinka drogi Chojno – Słupia Kapitulna jest niemniej ważna. Zwrócił
się do Pani Radnej, aby poprosiła Burmistrza Rawicza do pochylenia się nad tematem
wsparcia przebudowy odcinka Słupia Kapitulna-Chojno. W 2015 roku rozmawiał z Burmistrzem
Miejskiej Górki, Panem Karolem Skrzypczakiem w temacie przebudowy drogi Annopol –
Miejska Górka. Na tym odcinku ruch jest dużo większy, jest to łącznik drogi krajowej i drogi
wojewódzkiej. Minęło 5 lat a tematu przebudowy nie udało się zrealizować, natomiast
w roku przyszłym planuje wprowadzić do budżetu przygotowanie dokumentacji na odcinek
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Annopol – Miejska Górka. Ponadto dodał, że wszyscy Radni mają możliwość wypowiedzenia
się, wniesienia uwag a Zarząd bierze je pod uwagę do realizacji.
W temacie szkoły powiedział, że tego rodzaju propozycje nie zostały skonsultowane wcześniej
z Zarządem. Dyrektor I LO rozmawiała z Panią Kośmider, bardzo jasno przedstawiła sytuację
i opinię odnośnie utworzenia takiego profilu. W Rawiczu nie ma szkoły średniej ale
prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Trwają intensywne rozmowy na temat
przywrócenia kształcenia zawodów medycznych na poziomie liceum medycznego, które
w Rawiczu funkcjonowało. Wyraził nadzieję, że Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wróci do kształcenia pielęgniarek na poziomie
licealnym. Próba tworzenia profilu medycznego w Liceum byłaby nie fair wobec Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. W Liceum jako dodatkowy jest utworzony profil mundurowy
i taka formuła funkcjonowania Liceum jego zdaniem jest adekwatna do potrzeb mieszkańców.
Grażyna Kośmider – radna – rozmawiała z Panią Dyrektor a radni mają prawo zgłaszać
wnioski. O tym, że w Bojanowie planowane jest otwarcie takiego kierunku nie wiedziała.
W ubiegłym roku Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa odbyła wyjazdowe posiedzenie do
ZSPTCKU w Bojanowie i nikt o takim zamiarze nie wspomniał. Nie zna też koncepcji i wizji jaką
ma nowa Pani Dyrektor szkoły w Bojanowie. Po raz pierwszy usłyszała o planach
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Chciała
złożyć propozycję utworzenia filii wyższej szkoły zawodowej kształcącej pielęgniarki. Takie filie
udało się otworzyć w Krotoszynie i Jarocinie.
Odnośnie odcinka Chojno – Słupia Kapitulna z tego co jej wiadomo Burmistrz Rawicza
dowiedział się o tym w listopadzie, kiedy projekt budżetu był już gotowy. Radni zabiegają o to
aby gmina dofinansowała zadanie. Gmina Rawicz dołożyła prawie 3 mln zł do ścieżki
rowerowej Rawicz – Osiek. Widać, że współpraca jest i trzeba to docenić.
Jakub Moryson – Wicestarosta – w kwestii propozycji nowych kierunków kształcenia
powiedział, że Wydział Oświaty i Dyrektorzy są otwarci na rozmowę, dyskusję. Pani Radna nie
rozmawiała, czy jest sens otwierać taki, czy inny kierunek. Otwarcie każdego kierunku poparte
jest głęboką analizą, czy mamy bazę oświatową oraz czy mamy nauczycieli. Zarząd Powiatu
jest za tym, aby uczniowie i mieszkańcy powiatu mieli zapewnioną odpowiednią ofertę
edukacyjną. Już po złożeniu interpelacji Pani Dyrektor I LO tłumaczyła Pani Radnej Grażynie
Kośmider, dlaczego jest tak a nie inaczej. Natomiast przed powołaniem Pani Beaty Nowak na
Dyrektora ZSPTCKU w Bojanowie, Pani Radna Grażyna Kośmider nie mogła znać jej
koncepcji, wizji na szkołę. W dniu dzisiejszym do Biura Rady wpłynęła kilkustronna głęboka
analiza koncepcji otwarcia tego kierunku. Szkoły przedstawiają swoje oferty kształcenia już
w marcu i jeśli są jakieś propozycje, prosi aby to przedyskutować z dyrektorami. Polityka
oświatowa organu prowadzącego, jakim jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu była zawsze
taka aby nie uruchamiać dwóch bliźniaczych kierunków w szkołach, których Powiat jest
organem prowadzącym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że bardzo sobie ceni współpracę z Gminą
Rawicz a efekty współpracy są namacalne na wielu odcinkach dróg, czy ścieżek rowerowych.
Odnośnie późnego terminu poinformowania to wielokrotnie rozmawiał z Burmistrzem Rawicza,
Panem Grzegorzem Kubikiem, że Powiat ma taki plan, że złożył wniosek do Funduszu Dróg
Samorządowych na odcinek, który położony w połowie jest w Gminie Rawicz a w połowie
w Gminie Pakosław.
Grażyna Kośmider – radna – co innego jest przesunięcie w budżecie 200 tys. złotych a co
innego znalezienie przez samorząd znacznie większej kwoty. Natomiast nie słyszała, żeby ze
szkoły w Bojanowie wpłynęło obszerne wyjaśnienie dotyczące tego profilu. Nie będzie także
wchodzić w szczegóły rozmowy z Dyrektor I LO, Panią Łucją Derą. Natomiast nabory do
liceum w Bojanowie kończyły się niepowodzeniem dlatego jest zdziwiona, że taki profil ma
powstać w Bojanowie. Szkole w Bojanowie życzy powodzenia. Natomiast nie chodzi jej o nowy
kierunek w I LO ale aby klasa biologiczno-chemiczna nazywała się medyczną i aby była
nastawiona na kształcenie przyszłych kadr medycznych na wysokim poziomie. O odpowiedzi
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Pana Starosty dowiedziała się z mediów a odpowiedź na interpelację otrzymała w dniu
dzisiejszym.
Jakub Moryson – Wicestarosta – o jego odpowiedzi Pani Radna dowiedziała się z mediów,
ponieważ nie czekając na odpowiedź na interpelację zamieściła na profilu społecznościowym
treść swej interpelacji. Redaktor Życia Rawicza poprosił o komentarz. Ukazanie się artykułu
w prasie spowodowane było tym, że Pani Radna ten mechanizm uruchomiła nie czekając na
odpowiedź.
Marek Heinze – radny – dzisiejsza dyskusja przypomina mu dyskusje w Radzie Miejskiej
Gminy Rawicz, gdzie przez kilka kadencji był radnym, a ostatnią kadencję wspólnie z Panią
Grażyną Kośmider. Wówczas to wszystkie propozycje radnych opozycji były ignorowane.
Dziwi, że Pani Radna nie uzgodniła z Zarządem ani z większością w Radzie swego pomysłu,
być może i słusznego. Do dyskusji pozostaje, w której szkole powinien być realizowany ten
pomysł. Oby nie ze szkodą do profilu bio-chem i całej rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym.
Zaproponował aby było to wcześniej uzgadniane. Odnośnie inwestycji gminno – powiatowych
zaapelował do Burmistrza Rawicza, Pana Grzegorza Kubika o realizację ul. Młyńskiej, która
współfinansowana była z powiatem. Zabiegał o to w poprzedniej kadencji w Radzie Miejskiej
Gminy Rawicz. Powiat wykonał modernizację ulicy od strony ul. Englerta, natomiast po stronie
Gminy Rawicz pozostaje jeszcze dokończenie tej inwestycji.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Pani Skarbnik za trudny ale ambitny
budżet na 2021 rok.
Radosław Osiecki – radny – jest orędownikiem współpracy gminno-powiatowej i wspólnie
z Radną Grażyną Kośmider lobbuje za drogą Słupia Kapitulna - Chojno, gdyż mieszkańcy
Słupi Kapitulnej zasługują na to. Na zakończenie powiedział, że Radni gminni podkreślali, że
chcieliby aby coś z programu wyborczego zostało zrobione a kładka była w programie.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że o terminie kolejnej sesji Radni zostaną
poinformowani, po czym złożył życzenia noworoczne.
15. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXVII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

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