Znak: OR. 0002.4.2021
Protokół nr XXX/2021
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 16:30
w zdalnym trybie obradowania

Obrady rozpoczęto 25 marca 2021 o godz. 16:30, a zakończono o godz. 17:42 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 XXX 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 XXIX Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na 2021 rok
w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej
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Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie opracowania informacji z przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawickiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i ocena działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w Powiecie Rawickim.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2020.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2021.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za lata 2019 – 2020
„Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o udzieleniu pomocy osobom
bezrobotnym.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXIX 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 XXIX sesji?”
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXIX 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 – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXIX sesji.
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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.
Marek Heinze – radny – pojawiają się informacje o planowanych ograniczeniach miejsc
w szpitalu w Lesznie. Podobna sytuacja może stać się w Gostyniu. Dla pacjentów liczy się
każda sekunda a dowóz do innych placówek znacznie wydłuży czas reakcji. Posiada
informacje, że na chwilę obecną jedna karetka w ciągu doby robi nawet 400 km. Zapytał, jakie
rozwiązania widzi Pan Starosta.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że sytuacja w całym kraju jest
skomplikowana a nasz szpital ciągle funkcjonuje w formule covidowej. Mieszkańcy Powiatu
Rawickiego mają dostęp do poradni i wieczorynki, natomiast nie mają dostępu do oddziałów,
które nadal są nieczynne. Obłożenie w szpitalu wzrosło do 97-98 łóżek, sięga maksimum.
Podziela obawy Radnego Pana Marka Heinze, bo kiedy przekształcono nasz szpital na
odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba było długo czekać, a do przesłanej
odpowiedzi załączona była lista okolicznie działających szpitali na terenie Wielkopolski.
Sytuacja staje się coraz gorsza. Wie, że karetki pokonują coraz dłuższe dystanse a dostęp do
szpitali w Gostyniu, czy Lesznie nie zawsze jest skuteczny. Powaga sytuacji jest duża
a niewiele możemy zdziałać bezpośrednio. Z takim samym problemem borykają się duże
miasta, gdzie szpitali jest znacznie więcej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – Pani Prezes poinformowała w dniu dzisiejszym, że
wymazy pobierano w ciągu dnia przez 3 godziny, obecnie czas został wydłużony do
5,5 godziny. Dodatkowo wymazy pobierane będą w soboty, niedziele oraz święta wielkanocne
przez 3 godziny. Natomiast wyniki wymazów są tego samego dnia lub następnego rano,
zależnie od obłożenia laboratorium.
Grażyna Kośmider – radna – w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że
popołudniami i w weekendy jest problem z wykonaniem prześwietlenia. Zapytała, jak to jest
zorganizowane w powiecie, czy pacjenci mają dostęp w razie nagłego wypadku, kiedy nie jest
wzywana karetka.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w chwili obecnej rentgen służy jako element
diagnostyki pacjentów covidowych tj. znajduje się w czerwonej strefie i nie ma do niego
dostępu mieszkaniec nie będący pacjentem szpitala. Przy Przychodni Center-Med znajduje się
punkt RTG. Trudność polega na tym, że godziny pracy punktu RTG są zbliżone do godzin
pracy Przychodni. Innych punktów rentgenowskich na terenie powiatu nie ma. Pacjent poza
godzinami pracy Poradni Chirurgicznej pomocy nie uzyska.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęło
zapytanie Radnego Radosława Osieckiego dotyczące sytuacji epizootycznej w powiecie
(załącznik nr 2 do protokołu) oraz interpelacja Radnego Adama Sperzyńskiego, dotycząca
możliwości utworzenia w ramach budżetu Powiatu Rawickiego „Funduszu Samorządów
Uczniowskich” (załącznik nr 3 do protokołu).
Grażyna Kośmider – radna – powiedziała, że przed posiedzeniem Rady złożyła interpelację
dotyczącą zatrudnienia psychologów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki
(załącznik nr 4 do protokołu).
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Jakub Moryson – Wicestarosta – powiedział, że wnioski takie złożyli dyrektorzy szkół, były
one omawiane na ostatnim spotkaniu z dyrektorami. Ponadto będą przedmiotem rozpatrzenia
na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na 2021
rok w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni
miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie
9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na rewitalizację
budynku przy ul. Szarych Szeregów 3. W budynku tym po rewitalizacji mieścić się będzie
Rawicka Multibiblioteka, która realizować będzie zadania biblioteki powiatowej.
Jakub Moryson – Wicestarosta – powiedział, że Pani Maria Wojtkowiak - Naczelnik Wydziału
Oświaty, Promocji i Rozwoju z końcem miesiąca przechodzi na emeryturę. W imieniu swoim,
pracowników Wydziału Oświaty i Wysokiej Rady podziękował Pani Naczelnik za 17 lat pracy
na stanowisku Naczelnika oraz za to, że przez wszystkie te lata wspierała Dyrektorów.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – podziękowała za
życzenia.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – zwrócił się do Pani Wiceprezes Szpitala i powiedział,
że Wysoką Radę niepokoją informacje, że w najbliższej perspektywie ograniczane będą
oddziały w okolicznych szpitalach. Radny, Pan Marek Heinze pytał, czy można temu w jakiś
sposób zapobiec lub czy można podjąć jakieś kroki, czy działania aby mieszkańcy nie mieli
jeszcze gorszego dostępu niż w chwili obecnej. Poprosił o dane odnośnie zajętych łózek.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala – powiedziała, że sytuacja jest ekstremalna.
Na 100 łóżek zajętych jest 98, wszystkie osiem łóżek respiratorowych jest zajętych. Co chwilę
odbywają się wideokonferencje z Wojewodą Wielkopolskim oraz NFZ. Szukamy rozwiązań,
gdzie pacjenci mogliby trafiać. Sugerowana jest szybsza rotacja pacjentów tzn. skrócone
pobyty i przekazywanie ich dalej. W tym momencie rodzi się problem, gdyż w innych
szpitalach miejsca są ograniczane. Na Targach Poznańskich rusza kolejny Blok. Na chwilę
obecną jest tam 200 łóżek i prawie w 100% obłożony a kolejny Blok ma mieć docelowo 600
łóżek. Zaczyna się jednak problem z kadrą. Od dnia 2 listopada 2020 r. przez szpital
przewinęło się 750 pacjentów. W związku z zaistniałą sytuacją poszerzono czas poboru
wymazów do 5,5 godziny, punkt czynny będzie w soboty, niedziele i święta. Wyniki są
dostępne tego samego dnia wieczorem bądź następnego dnia rano. Odnośnie szczepień
powiedziała, że do tej pory zaszczepiono 2.764 osoby, z grupy zero 2.073 osoby, 691
nauczycieli z grupy pierwszej, z różnych powodów nie zaszczepiono 86 osób. Natomiast na
drugą dawkę szczepionki oczekuje 40 osób.
Grażyna Kośmider – radna – zapytała, czym leczeni są pacjenci i czy wystarcza tlenu na tak
dużą ilość osób.

4

Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala – zużywalność tlenu jest bardzo duża,
dobowo zużywamy ok. 1,5 tony. Do chwili obecnej nie było trudności z zaopatrzeniem
w tlen. Nie wszystkie łóżka są tlenowe, takich łóżek mamy 20. Odnośnie leczenia powiedziała,
że zmieniły się standardy, ustalono schemat postępowania, a wprowadzony system leczenia
sprawdza się. Szpital może podawać osocze, wysoko tlenową terapię oraz respiratory.
Grażyna Kośmider – radna – zapytała o śmiertelność.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu Szpitala – śmiertelność zmniejszyła się, z jednej
strony ustalony standard leczenia przynosi skutki, do Szpitala trafia mnóstwo osób młodszych
aniżeli na początku co lepiej rokuje. Na dzień dzisiejszy na wszystkie osoby hospitalizowane
śmiertelność wynosi 31%, wcześniej śmiertelność była na poziomie 34 – 36%.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i życzył dużo cierpliwości i wytrwałości
dla wszystkich pracowników Szpitala. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/239/21
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz na 2021 rok w związku
z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy
ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9.
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
głosowało 15 radnych, 2 nieobecnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak,
Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
Nieobecni:
(2)
Marek Heinze, Karol Junory.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono uwag
i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody i wydatki budżetu zwiększone
zostały o kwotę 234.349,19 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie m.in. z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce.
W inwestycjach wprowadzono dwa zadania:
1) pomoc Gminie Rawicz w rewitalizacji zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy
ul. Rynek, Ignacego Buszy 5, Szarych Szeregów 3 na kwotę 200.000 zł.
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2) w ZSPTCKU w Bojanowie budowę zbiorników podziemnych wraz z instalacją w celu
gromadzenia wody opadowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych.
Środki pochodzą z Ochrony Środowiska. Powiat zamierza złożyć wniosek
o dofinansowanie a całość zadania opiewa na 71.000 zł.
Pozostałe zadania wprowadzono w wydatkach bieżących na wnioski kierowników, które
szczegółowo zostały omówione na posiedzeniu 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 XXX/240/21
w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok
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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania informacji z przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Rawickiego.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych rada powiatu określa zakres i formę informacji za I półrocze dotyczące wykonania
budżetu oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązująca do tej pory
uchwała była z 2010 roku i konieczne jest jej dostosowanie do sporządzanych materiałów.
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 XXX/241/21
w sprawie opracowania informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawickiego
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
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Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Grażynę Marczyńską – Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego – o omówienie projektu informacji.
Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – powiedziała, że całość
pracy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w roku 2020 uległa zmianie ze względu na
ogłoszony stan epidemii. Wszystkie planowane w harmonogramach czynności oraz
zamierzenia zawieszono. Stacja głównie rozwiązywała problemy związane z ograniczaniem
rozwoju pandemii. W miarę upływu czasu charakter epidemii ulegał zmianie a w pracę
angażowały się wszystkie osoby pracujące w Stacji. Sytuacja epidemiologiczna na przestrzeni
roku zmieniała się cyklicznie. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 3345 kontroli,
sprawowano nadzór nad wodociągami, ocenie podlegały również kąpieliska i baseny. Mimo,
że były czasowe wyłączenia obiektów hotelarskich, przeprowadzono jednak kilka kontroli. Jeśli
chodzi o żywność przeprowadzono 257 kontroli, zgodnie z planem pobrano próbki żywności i
przedmiotów użytku. Prowadzono kontrole interwencyjne, pobrane próbki zakwestionowane
zostały w nieznacznym stopniu. Współpracowano z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną,
gdzie przekazywano wyniki badań pobranych próbek żywności. W roku ubiegłym odnotowano
23 ogniska wywołane przez wirusa SARS-CoV-2. Szczepienia ochronne prowadzono według
harmonogramu. Wiele zadań realizowanych było za pomocą strony internetowej i mediów
społecznościowych. Na koniec podziękowała wszystkim instytucjom, które pomagały
pracownikom Stacji w tym trudnym okresie. Współpracowano z Komendą Powiatową Policji,
Inspekcją Weterynaryjną, przedstawicielami lokalnych samorządów oraz Wojskami Obrony
Terytorialnej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do informacji
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/242/21
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim.
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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i
Zarządu. Poprosił Pana mł. bryg. Marcina Wysokińskiego - Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – o mówienie informacji.
mł. bryg. Marcin Wysokiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - w roku
ubiegłym nastąpił wzrost interwencji głównie w obszarze miejscowych zagrożeń, związanych
z sytuacją epidemiologiczną i działaniami podejmowanymi przez KPPSP oraz jednostki OSP.
W związku z ogłoszoną epidemią jednostki ochrony przeciwpożarowej przeprowadziły 156
interwencji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dzięki wsparciu
finansowemu Komenda Powiatowa pozyskała sprzęt, środki ochronne, dydaktyczne
i urządzenia na kwotę 412.995,84 zł. Na zakończenie podziękował za wsparcie finansowe.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do informacji
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/243/21
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej
głosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Adam Sperzyński,
Szymon Węcłaś.
Wstrzymuję się:
(2)
Paweł Matysiak, Roman Sidor.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i ocena działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Poprosił Panią Annę Hejducką – Prezesa Stowarzyszenia Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych – o omówienie sprawozdania.
Anna Hejducka – Prezes SDiON w Miejskiej Górce – powiedziała, że sprawozdanie
z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej szczegółowo omówione zostało na posiedzeniu
Komisji. Środki finansowe otrzymane na działalność Warsztatów wydatkowane zostały
w 100%. Również wykorzystane zostały dodatkowe środki na remonty. Podziękowała za
złożenie przez Powiat Rawicki wniosku o dodatkowe środki na remont budynku. Dodała, że
złożony został wniosek o kolejne środki na dokończenie remontu. PFRON Oddział w Poznaniu
poinformował, że nie przyzna dodatkowych pieniędzy, ponieważ od ostatniego dofinansowania
nie upłynęło jeszcze 5 lat. Jest to niezrozumiałe z uwagi, że tylko Poznański Oddział wydał
taką decyzję. Z uwagi na epidemię funkcjonowanie Warsztatów było ograniczone, aby spełnić
warunki sanitarne podzielono uczestników a z częścią osób prowadzona jest terapia zdalna.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do sprawozdania
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/244/21
w sprawie przyjęcia sprawozdania i ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Miejskiej Górce za rok 2020
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –
o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
w roku 2020 funkcjonowały dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze. Dokonano podziału
administracyjnego na „Mały Dworek” i „Nowy Dworek” z obsadą po 14 dzieci w każdej
Placówce. W związku z restrukturyzacją Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zadanie
prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej powierzono na zewnątrz. PCPR prowadziło
działalność w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej poprzez placówki pieczy zastępczej,
rodziny zastępcze. W roku ubiegłym w 54 rodzinach zastępczych wychowywało się 106 dzieci.
Powiatowe Centrum realizuje różne programy m.in. Program rozwoju pieczy zastępczej,
Program na rzecz osób z niepełnosprawnościami, programy PFRON oraz projekty
finansowane ze środków Unii Europejskiej „Stop-Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne
w Wielkopolsce” oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
Covid-19”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do sprawozdania
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/245/21
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawiczu za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
w Powiecie Rawickim
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –
o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Rawickiego jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. W Powiatowym Centrum działa zespół do spraw rodzinnej pieczy
zastępczej. Wsparciem merytorycznym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały
objęte 54 rodziny. Wsparcie wiąże się głównie z diagnozowaniem, nadzorem nad
działalnością rodzin zastępczych tj. ocena rodzin zastępczych, ocena dzieci, psychoterapia,
poradnictwo psychologiczne oraz pozostałe zadania wiążące się ze wsparciem, szkoleniem,
podnoszeniem kompetencji rodzin zastępczych
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do sprawozdania
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/246/21
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Rawickim za rok 2020
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych
Powiatowi Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powiedziała, że
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma zadania związane
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z rehabilitacją społeczną i zawodową. PFRON dla Powiatu Rawickiego na powyższe zadania
w roku 2021 przeznaczył 2.322.677 zł, w tym na rehabilitację zawodową 170.000 zł, na
rehabilitację społeczną 2.152.677 zł.
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 XXX/247/21
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu
na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w roku 2021
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za lata 2019 – 2020
„Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 –
2020”.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
sprawozdanie dotyczy realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Opieki nad
Zabytkami w latach 2019 – 2020. Opisano w nim szereg zadań i remontów oraz innych zadań
realizowanych w obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków oraz obiektach będących
w ewidencji Konserwatora Zabytków. Opisano ponadto działania, które były realizowane
w zakresie zadań ochrony dóbr kultury, ochrony zabytków, kultury, turystyki, krajoznawstwa.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do sprawozdania
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXX/248/21
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za lata 2019 – 2020 „Powiatowego Programu
Opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”
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)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
16. Podjęcie uchwały
uchwałodawczej.

w

sprawie

wykonywania

obywatelskiej

inicjatywy

Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską –
Sekretarza Powiatu – o omówienie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że przedmiotem uchwały jest
instytucja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będąca formą partycypacji mieszkańców
powiatu w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. W art. 42a
ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu jako organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego upoważniona została do określenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim
muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą musi
wystąpić grupa 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze
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 XXX/249/21

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
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.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o udzieleniu pomocy osobom
bezrobotnym.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poprosił Pana Krzysztofa Kołeczko –
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – o omówienie projektu uchwały.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – powiedział, że
w dniu 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wpłynęła petycja Członka
Stowarzyszenia Młoda Lewica RP. Dotyczy zorganizowania przez Powiat Rawicki robót
publicznych, prac interwencyjnych lub prac społecznie użytecznych. Podczas posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnienia złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rawiczu Pan Kazimierz Maciaszek oraz Starosta Rawicki Pan Adam Sperzyński.
Z uzyskanych informacji wynika, że na koniec stycznia 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła
4,6%, że prace interwencyjne są realizowane, poza wsparciem w ramach tarcz
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antykryzysowych realizowane były instrumenty i usługi wsparcia bezrobotnych. W roku 2021
zwiększone zostały środki na realizację różnych usług i instrumentów rynku pracy. W związku
z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.
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 XXX/250/21
w sprawie rozpatrzenia petycji o udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym
głosowało 16 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 16 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, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Roman Sidor, Adam
Sperzyński, Szymon Węcłaś.
Wstrzymuje się:
(1)
Tadeusz Pawłowski.
18. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia powiedział, że o terminie kolejnej
sesji Radni zostaną poinformowani. Na zakończenie złożył życzenia Świąteczne.
19. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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