Znak: OR. 0002.7.2021
Protokół nr XXXII/2021
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 15:00
w zdalnym trybie obradowania

Obrady rozpoczęto 28 maja 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:32 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 XXXII sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. Stwierdził,
że zgodnie z listą obecności załącznik nr 1 do protokołu 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 XXXI Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2020 roku
i planie robót na drogach w 2021 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXI 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 XXXI sesji?”
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXXI 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 XXXI 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 ogłoszony został konkurs na dyrektorów trzech placówek
oświatowych tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Zespołu Szkół PrzyrodniczoTechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu zapoznał się z wykazem osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym Powiat Rawicki udzielił pomocy publicznej w 2020 r. Na wykazie znajduje się ponad
trzy tysiące beneficjentów a łącznie udzielono pomocy publicznej na ponad 26 mln zł. Ponadto
przedstawiony został Państwu Radnym Raport o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o powrocie z dniem 21 czerwca br. Rawickiego
Szpitala do zwykłego zakresu świadczeń. Trwają rozmowy z personelem lekarskim,
pielęgniarskim i pomocniczym. W międzyczasie uruchomiona zostanie pracownia tomografii
komputerowej.
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5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły
interpelacje i zapytania (załącznik nr 3 do protokołu) Radnej Grażyny Kośmider dotyczące:
1) zorganizowania akcji informacyjnej dotyczącej konieczności prawidłowego
oznakowania budynków mieszkalnych w gminach powiatu rawickiego;
2) zabezpieczenia rynku i centrum miasta przed aktami wandalizmu oraz rozważenia
utworzenia Straży Miejskiej;
3) odmalowania przejść dla pieszych;
4) zabezpieczenia pałacu w Golejewku przed osobami postronnymi;
5) funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu po zaprzestaniu działalności jako
covidowy.
Zwrócił się z prośbą o przestrzeganie zapisów art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym i składanie interpelacji i zapytań wyłącznie w sprawach
dotyczących powiatu. W przypadku, gdy chcą Państwo uzyskać informacje dotyczące spraw
realizowanych np. przez inne samorządy, służby bądź inspekcje prosi o kierowanie wniosków,
zapytań bezpośrednio do tych instytucji. Prośba podyktowana jest faktem, iż w ostatnim
okresie znacząco wzrosła liczba interpelacji i zapytań kierowanych za jego pośrednictwem do
Pana Starosty, w sprawach które nie należą do kompetencji powiatu rawickiego.
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 Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Rady. Zwiększono
dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące. Zwiększono deficyt, który pokryty zostanie
z wolnych środków oraz rozliczenia projektu unijnego. Na wniosek PZD wprowadzono dwa
nowe przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów
publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR)" na łączną kwotę 859.598,08 zł oraz „Mobilny
dostęp do internetu w infokioskach" w kwocie 2.733,68 zł. Zadania te realizowane będą do
2026 roku.
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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/258/21
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2021-2032
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
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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 zwiększono o 52.904,00 zł,
wydatki o 157.198,64 zł. Różnica pokryta zostanie z przychodów, wolnych środków oraz
rozliczenia projektu unijnego. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych zostały
szczegółowo 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 XXXII/259/21
w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy –
o omówienie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Powiatowy
Urząd Pracy od 2019 roku realizuje projekt mający na celu wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Wiedza, Edukacja,
Rozwój. Zwiększono środki na realizację projektu do kwoty 6.243.926,83 zł. Zmiany
uwzględniające zwiększoną wartość projektu wstępnie zatwierdzone zostały przez instytucje
pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy. Jednakże do podpisania aneksu do umowy
niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu zatwierdzającej projekt do realizacji z nową
wartością projektu. Środki skierowane będą głównie na zadania zastrzeżone do właściwości
Starosty, realizowane na podstawie ustawy covidowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.

4

W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/260/21
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września
2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
głosowało 17 radnych,
uchwała stanowi załącznik nr 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.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2020
roku i planie robót na drogach w 2021 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków. Poprosił Pana Andrzeja Łaszewskiego – Kierownika Działu
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie informacji.
Andrzej Łaszewski – Kierownik Działu – powiedział, że przedmiotowa informacja
o wykonaniu planu robót w 2020 roku i planie robót na drogach w 2021 roku szczegółowo
została omówiona na posiedzeniu Komisji. W informacji zawarto ocenę stanu dróg
powiatowych w roku 2020, wykonanie robót na podstawie budżetu 2020, informację o planie
robót w 2021 roku.
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 XXXII/261/21
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2020 roku i planie robót na drogach
w 2021 roku oraz o stanie dróg powiatowych
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś.
10. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
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Radosław Osiecki – radny – Pan Przewodniczący Rady sugerował, aby Radni zwracali się
z wnioskami bądź zapytaniami bezpośrednio do samorządów gminnych lub innych instytucji.
Zapytał o podstawę prawną takiego postępowania. Jak Radni mają reagować, jeśli nie
otrzymują odpowiedzi. (odpowiedź stanowi załącznik do protokołu).
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że podobnie jak każdy mieszkaniec
tak radny ma prawo skorzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym trybie
można zwracać się do wszystkich instytucji o udzielenie informacji, które są w zakresie
działania danej jednostki. Natomiast zespół prawników przygotuje opinię prawną dla Pana
Radnego.
Grażyna Kośmider – radna – niejednokrotnie zadania gminy i powiatu łączą się np. jeśli
chodzi o bezpieczeństwo. Podobnie, jeśli chodzi o szpital, gmina, radny gminny, radny
powiatowy również zadają pytania. Niejednokrotnie zgłoszenie w formie interpelacji powoduje,
że uaktywniają się różnego rodzaju działania. Jej zdaniem nie jest złe, że radni pytają o swój
okręg, jest to przejaw troski. Miesiąc po złożeniu interpelacji odnośnie pałacu w Golejewku była
tam i przez ten okres czasu widać, jak obiekt ulega dalszej dewastacji.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło
się wiele interpelacji, zapytań, które dotyczyły tylko i wyłącznie gminy a to wydłuża czas
odpowiedzi. Jeżeli Państwo Radni będą bezpośrednio występować do samorządów, czy
instytucji z pewnością skróci to czas udzielenia odpowiedzi.
Powiedział, że zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni. Poinformował, że w dniu 20 maja br. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę
Nr 101/583/21 sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Rawickiego sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2020”, że uchwała wraz ze
sprawozdaniem została złożone na jego ręce, natomiast Państwo Radni otrzymali je za
pośrednictwem programu e-sesja. Tym samym zrealizowany został zapis cytowanego przeze
mnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Ponadto powiedział, że zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Realizując ww
obowiązek ustawowy na posiedzeniu w dniu 20 maja br. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr
101/573/21 o przedstawieniu Wysokiej Radzie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego za 2020
rok, którą wraz z Raportem w dniu dzisiejszym otrzymał. Przedmiotowy Raport Państwo Radni
otrzymali za pośrednictwem programu e-sesja. Raport opublikowany zostanie również na
stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z zaproszeniem
dla mieszkańców powiatu do udziału w debacie. Zgodnie z art. 30a ust. 4 Rada powiatu
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Poinformował Radnych, iż sesja absolutoryjna odbędzie się 24 czerwca br. (czwartek)
w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Następnie odczytał pismo Burmistrza Gminy Rawicz
załącznik nr 8 do protokołu.
Poinformował ponadto, że na ręce Starosty Rawickiego wpłynęło pismo Burmistrza Bojanowa
dotyczące potrzeby przebudowy skrzyżowania ulic Chopina, 17 Stycznia, Ks. Pilawskiego
i drogi w kierunku Tarchalina, które odczytał załącznik nr 9 do protokołu. Dodał, że jeżeli
Powiat Rawicki pozyska środki z Funduszu Dróg Samorządowych Pan Maciej Dubiel
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Burmistrz Bojanowa zadeklarował, że Gmina Bojanowo będzie partycypować w kosztach
przebudowy skrzyżowania.
11. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor

(-) Zofia Rogala
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