Znak: OR. 0002.5.2021
Protokół nr XXXI/2021
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00
w zdalnym trybie obradowania

Obrady rozpoczęto 28 kwietnia 2021 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:52 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 XXXI sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. Stwierdził,
że zgodnie z listą obecności załącznik nr 1 do protokołu 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 protokołu z XXX Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

Zarządu

Powiatu

Rawickiego
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6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego osób zobowiązanych do jego wymiany w wyniku zmian administracyjnych
polegających na włączeniu do granic miasta Rawicz ulic: Pogodnej, Życzliwej, Szczęśliwej,
Radosnej i ks. P. Wawrzyniaka (część wschodnia).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
w roku 2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do realizacji Programu
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze
powiatowej Nr 5494P Dubin - Szkaradowo w m. Dubin.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXX 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 XXX sesji?”
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXX głosowało 16 radnych.
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXX 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 2
do protokołu. Dodał ponadto, że nasza inwestycja przebudowy drogi na odcinku Słupia
Kapitulna – Chojno została uwzględniona do dofinansowania z Rządowego Funduszu
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Rozwoju Dróg. Inwestycja ta będzie współfinansowana z samorządami Gminy Rawicz i
Pakosław. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na
odcinek Annopol – Miejska Górka. Wpłynęły 4 oferty a wybrana oferta będzie droższa od
zaplanowanych 150.000 zł. W dzisiejszych zmianach do budżetu pojawiła się pozycja
zwiększająca o ok. 30.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Marek Heinze – radny – poprosił o krótką informację na temat Szpitala, jakie jest obłożenie,
jak wygląda finansowanie, czy są jakieś zagrożenia z tym związane, jakie są perspektywy na
chwilę obecną.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że od ostatniej sesji sytuacja Szpitala nie
uległa zmianie, nadal pełni rolę szpitala II stopnia zabezpieczenia. Na początku ub. tygodnia
było 67 pacjentów, natomiast na dzień dzisiejszy w Szpitalu przebywa 63 pacjentów. Rząd
ogłosił poluzowanie obostrzeń jednak zmniejszenie liczby łóżek covidowych nie dotyczy
naszego Szpitala. Jest to przykre bo chcielibyśmy wrócić do normalnego zakresu świadczeń.
W Szpitalu cały czas prowadzone są rozmowy z kadrą lekarską. Na dzisiejszej sesji
wprowadzamy dotację celową dla szpitala w wysokości 8 mln zł, związane jest to
z oczekiwaniem na powrót do normalności i realizację wydatkowania powyższej kwoty.
W Szpitalu jako jeden z dwóch punktów ulokowany będzie punkt szczepień masowych,
w związku z powyższym na jego doposażenie (defibrylator, lodówka, monitoring temperatury)
przekazujemy 14.000 zł dotacji. Po wielu naszych głosach jak i parlamentarzystów do Ministra
Zdrowia i Wojewody z zapytaniem co dalej z rawickim szpitalem, Wojewoda Wielkopolski
odpowiada, że rawicki szpital nadal będzie covidowy. W najbliższym czasie uruchomiony
będzie nowy tomograf zakupiony przy dużym wsparciu środków rządowych oraz udziału
Spółki. Ulokowanie tomografu pozwoli na dostęp mieszkańcom Powiatu Rawickiego.
Marek Heinze – radny – jakiś czas temu pojawiła się informacja, że są problemy
z terminowością płatności dla salowych tj. dodatku za trudne warunki związane z covidem.
Zapytał, czy nadal występują problemy, czy jest to realizowane na bieżąco.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że odbyło się spotkanie Pań salowych ze
Starostą oraz Burmistrzem Rawicza Panem Grzegorzem Kubikiem. Sprawa dotyczyła wypłaty
dodatku za pracę w czerwonej strefie. Według przepisów covidowych salowe nie były
przewidziane do dodatku, jako osoby z automatu. Panie salowe nie są bezpośrednio
pracownikami Szpitala ale firmy IMPEL, która świadczy usługi w zakresie utrzymania czystości
na terenie Szpitala. Do szefostwa firmy IMPEL wysłaliśmy pismo w tej sprawie. Pani
Wiceprezes Szpitala informowała, że zaległości zostały uregulowane. Natomiast w przestrzeni
publicznej pojawiła się informacja, że salowe mają być uwzględnione w wykazie NFZ
i otrzymać podwyżkę w wysokości ok. 1.000 zł.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła
interpelacja Radnej Katarzyny Frąckowiak dotycząca uwzględnienia w planach prac
drogowych budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Szkaradowie i Grąbkowie
(załącznik nr 3 do protokołu) oraz zapytanie o aktualne informacje dotyczące planowanych
inwestycji w zakresie dróg na terenie gminy Jutrosin (załącznik nr 4 do protokołu). Odpowiedź
została udzielona.
W dniu dzisiejszym wpłynęły interpelacje Radnego Macieja Jagodzińskiego dotyczące
uzupełnienia głębokich ubytków w poboczach dróg Bojanowo-Sowiny oraz Bojanowo-Góra
w szczególności na odcinku Trzebosz-Czechnów (załącznik nr 5 do protokołu) oraz
przygotowania dokumentacji przebudowy drogi Bojanowo-Sowiny oraz przeglądu drzewostanu
przy tej drodze (załącznik nr 6 do protokołu).
Grażyna Kośmider – radna – poprosiła aby zwrócić się do właściciela pałacu w Golejewku o
zabezpieczenie okien i drzwi wejściowych. W chwili obecnej każdy może tam wejść, ponieważ
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boczne drzwi są uszkodzone. Uniemożliwienie wejścia osobom postronnym ochroni pałac
przed ewentualnym pożarem (załącznik nr 7 do protokołu).
Druga interpelacja dotyczy odmalowania przejść dla pieszych w powiecie, w tym w Gminie
Rawicz. Powyższe zapytanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa, w wielu miejscach
pasy te są pościerane i mało widoczne (załącznik nr 8 do protokołu).
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Agatę Wolną – Głównego Księgowego – o omówienie projektu
uchwały.
Agata Wolna – Główny Księgowy – powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dokonano w dwóch latach: w 2021 r. zgodnie z wnioskami do budżetu oraz w
2022 r. o projekt unijny na budowę infrastruktury rowerowej etap II w związku ze złożonymi
ofertami na dokumentację projektową na przebudowę drogi Golina Wielka – Miejska Górka.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/251/21
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2021-2032
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
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 Agatę Wolną – Głównego Księgowego – o omówienie projektu
uchwały.
Agata Wolna – Główny Księgowy – powiedziała, że dochody zwiększono o 2.673.964,42 zł,
wydatki o 11.813.029,02 zł, przychody o 9.139.064,66 zł. Pozostałe zadania wprowadzono na
podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, które szczegółowo zostały
omówione na posiedzeniu Komisji.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/252/21
w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego osób zobowiązanych do jego wymiany w wyniku zmian
administracyjnych polegających na włączeniu do granic miasta Rawicz ulic:
Pogodnej, Życzliwej, Szczęśliwej, Radosnej i ks. P. Wawrzyniaka (część wschodnia).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Agnieszkę Adamczak – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg –
o omówienie projektu uchwały.
Agnieszka Adamczak – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg – powiedziała, że uchwała
dotyczy zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego osób zobowiązanych
do jego wymiany w zakresie danych adresowych. Wywołanie uchwały jest konsekwencją
poszerzenia granic administracyjnych miasta Rawicz o ulice Pogodną, Życzliwą, Szczęśliwą,
Radosną i ks. P. Wawrzyniaka (część wschodnia).
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/253/21
w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego osób
zobowiązanych do jego wymiany w wyniku zmian administracyjnych polegających
na włączeniu do granic miasta Rawicz ulic: Pogodnej, Życzliwej, Szczęśliwej,
Radosnej i ks. P. Wawrzyniaka (część wschodnia)
głosowało 13 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
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Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider,
Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Adam Sperzyński,
Wstrzymuję się: (3)
Karol Junory, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
sprawozdanie zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej Powiatu Rawickiego. Dane
o korzystających z pomocy, dane o rodzajach udzielonej pomocy oraz w zakresie płaconych
świadczeń. Szczegółowo dane te zostały omówione na posiedzeniu komisji jednocześnie są
zbiorczym zestawieniem przedstawionych Wysokiej Radzie w ubiegłym miesiącu sprawozdań.
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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/254/21
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do realizacji
Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie – o omówienie projektu uchwały.
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Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że na
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycji 2021 Powiat Rawicki otrzymał
kwotę 37.179 zł. Program realizowany będzie od 01 maja do 31 grudnia 2021 roku. Zakłada
się zatrudnienie 3 asystentów osób niepełnosprawnych tj. asystent dzieci do lat 16 oraz
asystent osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/255/21
w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do realizacji Programu pn. „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-20125” 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. Nie zgłoszono wniosków. Poprosił Panią Anetę Mazur – Inspektora Wydziału
Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Aneta Mazur – Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała,
Powiatu Rawickiego podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania z realizacji
Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” za rok 2020 na podstawie
z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Strategii Rozwoju
Rawickiego przekazanych, przez komórki i jednostki organizacyjne powiatu.
przedstawione w sprawozdaniu omówione zostały na posiedzeniu komisji.

że Rada
„Strategii
raportów
Powiatu
Zadania

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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/256/21
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016-20125” za rok 2020
głosowało 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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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, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (1)
Szymon Węcłaś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy
drodze powiatowej Nr 5494P Dubin - Szkaradowo w m. Dubin.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem 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 do
Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja mieszkańców Dubina dotycząca budowy chodnika
(odcinek przy stodołach w kierunku Szkaradowa) przy drodze powiatowej Nr 5494P Dubin –
Szkaradowo. Wnoszący petycję wskazywali, że jest tam wąsko, brakuje chodnika a
poruszanie się pasem ruchliwej drogi jest niebezpieczne dla użytkowników. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zajmowała się petycją na dwóch posiedzeniach. Po wysłuchaniu
Kierownika Działu Powiatowego Zarządu Dróg oraz Pana Starosty zwrócono się o opinię
techniczną do Biura Architektonicznego STARBEM s.c. w Krobi. Z opinii wynika, że stodoły są
zabytkowe a parametry drogi uniemożliwiają budowę chodnika. Wobec powyższego Komisja
Skarg, Wniosków mi Petycji proponuje uznać petycję za bezzasadną.
Do obrad dołączył radny Szymon Węcłaś, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co
stanowi 100% ustawowego składu Rady.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – na posiedzeniu komisji radny Pan Tadeusz
Pawłowski pytał, czy nie można petycji uznać za zasadną w świetle ustalonego stanu
faktycznego, pomimo że nie ma możliwości technicznych realizacji petycji. Skontaktowała się
z Radcą Prawnym, który podtrzymał swoją ocenę formalno-prawną projektu uchwały. Stoi On
na stanowisku, że jeżeli wniosek zawarty w petycji jest niemożliwy do realizacji wówczas
petycję należy uznać za bezzasadną. Uwaga Pana Radnego Pawłowskiego aby uznać petycję
za zasadną ale niemożliwą do realizacji nie jest pozbawiona logiki, jednak z punktu widzenia
prawnego rekomendowane jest takie rozstrzygnięcie jak w projekcie uchwały.
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 XXXI/257/21
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej
Nr 5494P Dubin - Szkaradowo w m. Dubin
głosowało 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Jacek Gilewski, Marek
Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon
Węcłaś.
Wstrzymuję się: (3)
Katarzyna Frąckowiak, Karol Junory, Grażyna Kośmider.
13. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w dniu 13 kwietnia br. na terenie
Powiatu Rawickiego gościł Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech
Jankowiak. Podpisana została umowa na realizację zadania dotyczącego rozbudowy Zespołu
Szkół Zawodowych. W trakcie przygotowania jest dokumentacja wykonawcza a w maju
planowane jest ogłoszenie przetargu. Ceny materiałów budowlanych i robocizny wzrosły i
obawia się, że kosztorysy z sierpnia ub. roku mogą ulec zmianie.
Zaprosił Radnych na obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, które rozpocznie Msza
Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli o godz. 12:00.
Radosław Osiecki – radny – na prośbę mieszkańców Gminy Bojanowo a w szczególności
mieszkańców Kawcza prosi o wykonanie oznaczeń AED.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – w Gminie Miejska Górka oznakowaniem zajęły się
jednostki OSP.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że przejrzano lokalizację remiz strażackich
usytuowanych przy drogach powiatowych i na koszt Powiatowego Zarządu Dróg oznakowano
te, które mają defibrylatory. Zapytał, czy mowa jest o nowym defibrylatorze, czy jednostka
została pominięta.
Radosław Osiecki – radny – mieszkańcy Kawcza zgłaszają, że zostali pominięci.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – remiza nie znajduje się przy drodze powiatowej ale
zastanowimy się, czy oznaczenie uzupełnić.
Marek Heinze – radny – mieszkańcy wraz z Radą Osiedla przy Szkole Podstawowej Nr 4
zawnioskowali o wycięcie dwóch drzew (klonów). Zasadne okazało się wycięcie jednego
z drzew, na które została wydana decyzja Starosty Rawickiego. Poprzez media
społecznościowe dowiadujemy się, że drzewo zostało uratowane przez wnioskodawcę - Gminę
Rawicz. Starosta wydał pisemną decyzję a obecnie jest odstąpienie od realizacji wycinki.
Zapytał, co dalej z tematem.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wydanie zgody na wycinkę drzew poprzedzone jest
dokonaniem przeglądu i oceną pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony
Środowiska. Po przeglądzie na jedno z drzew była wydana zgoda na wycinkę. Po akcji
jednego z nauczycieli i Wiceburmistrza Rawicza w chwili obecnej od wycinki odstępują. Nie
zna szczegółów dotyczących opisu stanu drzewa ale poprosi pracowników Wydziału
o wyjaśnienie, czy uznaniowo można odstąpić od wycinki.
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Grażyna Kośmider – radna – sprawa ta jest zaskakująca, ponieważ uzasadnieniem jest to, że
liście lecą, czy ptaki swoimi odchodami zanieczyszczają samochody. Jest zdania, że takie
wnioski powinny być dogłębnie przez Powiat sprawdzane. Przy wydawaniu decyzji należałoby
się kierować bardziej wnikliwą analizą.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nasza decyzja dotycząca zgody na wycinkę opierała
się na ocenie stanu drzew. Pan radny Marek Heinze pyta, czy w tym kontekście można
odstąpić od wycinki, czy nie stwarza zagrożenia, skoro dokonano oceny stanu fitosanitarnego.
Pytanie wydaje się zasadne.
Jakub Moryson – Wicestarosta – odnośnie oceny stanu drzew przez pracowników Wydziału
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska dodał, że przy wydaniu decyzji odmownej nie
brano pod uwagę uzasadnienia konieczności wycinki spowodowanej ptasimi odchodami.
W miejscu wyciętego drzewa miało być nasadzenie kompensacyjne.
Grażyna Kośmider – radna – ponieważ Powiat wydaje decyzje mieszkańcy mają pretensje do
Powiatu.
Jakub Moryson – Wicestarosta – zgoda na wycinkę jednego z drzew uzasadniona była jego
stanem a nie ptasimi odchodami.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – odczytał pismo Starosty Rawickiego stanowiące
załącznik nr 16 do protokołu. Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez radnych do dnia 30 kwietnia br. oraz że o terminie kolejnej sesji Radni zostaną
poinformowani.
14. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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