Znak: OR. 0002.8.2021
Protokół nr XXXIII/2021
z sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz.9:00
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2021 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 11:55 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
Obecni:
1. Wiesław Ceglarek
2. Aleksandra Ciąder – Hajnce
3. Ryszard Drozdowski
4. Katarzyna Frąckowiak
5. Marek Heinze
6. Maciej Jagodziński
7. Karol Junory
8. Grażyna Kośmider
9. Paweł Matysiak
10. Jakub Moryson
11. Radosław Osiecki
12. Tadeusz Pawłowski
13. Roman Sidor
14. Adam Sperzyński
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
1. Jacek Gilewski
2. Krzysztof Kołeczko
3. Szymon Węcłaś
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XXXIII sesję
Rady Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi
82% 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.
Poinformował, że Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki przyznał nagrodę Pani Zofii
Ratajczak za osiągnięcia sportowe. Zofia Ratajczak zdobyła srebrny medal na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt jako reprezentantka Kadry Województwa
Śląskiego w kategorii U-15.
Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki wraz z Romanem Sidorem – Przewodniczącym
Rady wręczyli nagrodę.
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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 XXXII Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020
rok.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2021-2032.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji
w 2019 i 2020 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2021.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXII 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 XXXII sesji?”
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XXXII głosowało 14 radnych.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXXII 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 w dniu wczorajszym odbyły się 3 konkursy na stanowiska
dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół PrzyrodniczoTechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oraz I Liceum
Ogólnokształcącego w Rawiczu. Z przyczyn formalnych nie rozstrzygnięto konkursu na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Natomiast rozstrzygnięto
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w
Bojanowie. Rekomendowaną osobą na to stanowisko jest Pani Beata Nowak, dotychczas
pełniąca obowiązki dyrektora. Na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego były
dwie kandydatury: Pani Elżbiety Jagodzińskiej – Wicedyrektora I LO i Pana Arnolda
Ratajskiego. Rekomendowaną osobą na to stanowisko jest Pan Arnold Ratajski. Następnie
przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła
interpelacja Radnego Macieja Jagodzińskiego dotycząca:
1) przeanalizowania projektu dalszej przebudowy Szpitala Powiatowego w Rawiczu pod kątem
zabezpieczenia epidemicznego poszczególnych oddziałów.
2) wyrównania i uzupełnienia ubytków w poboczach dróg (5474P) Bojanowo-Sowiny
i dokończenia równania odcinka Trzebosz-Czechnów (5476P).
Powiedział, że odpowiedzi na interpelację zostaną udzielone Panu Radnemu w ustawowym
terminie załącznik nr 4.
Marek Heinze – radny – powiedział, że w internecie pojawiły się niepokojące i bulwersujące
opinię publiczną informacje o funkcjonowaniu wieczorynki w szpitalu. Opisane zdarzenie
dotyczy niewpuszczenia rodziców z dzieckiem do budynku wieczorynki a komentarze
internautów negatywnie wpływają na opinie o świadczonej pomocy medycznej i leczeniu
w rawickim szpitalu. Powiat jak i Rada Powiatu mogą być negatywnie postrzegani poprzez
działalność szpitala. Zapytał, czy zostały podjęte już jakiekolwiek działania w celu naprawienia
sytuacji, czy też przeciwdziałania kolejnym negatywnym zdarzeniom.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że na prośbę Przewodniczącej Komisji
Spraw Społecznych i Rolnictwa na dzisiejszej sesji będzie obecny Pan Prezes Szpitala, który
udzieli informacji na temat przywrócenia funkcjonowania szpitala. W związku z ukazaniem się
na jednym z portali informacji, o której mówił Pan Radny Marek Heinze, w dniu wczorajszym
spotkał się z Zarządem Szpitala i poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Nocna i świąteczna
pomoc medyczna świadczy usługi również wyjazdowe a w ramach tzw. wieczorynki mamy
jednego lekarza. Natomiast jeżeli stan pacjenta jest poważny do dyspozycji jest Izba Przyjęć i
wystarczyło przekazać taką informację rodzicom. Lekarz po powrocie z wizyty wyjazdowej
zbadał dziecko i skierował na hospitalizację. Wiadomo także, że rodzice złożyli skargę do NFZ.
6. Przedstawienie Raportu i debata nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020
rok.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), zarząd powiatu co
roku do 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. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 101/573/21
z dnia 20 maja 2021 r. przedłożył Wysokiej Radzie Raport o stanie Powiatu Rawickiego za
2020 rok. Został on również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej powiatu, wraz z informacją skierowaną do mieszkańców powiatu odnośnie
możliwości wzięcia udziału w debacie. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego –
Starostę Rawickiego o przedstawienie Raportu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że raport szczegółowo omówiony został
na posiedzeniach komisji. Rok ubiegły był wyjątkowy, mierzyliśmy się z pandemią.
Przedstawił ogólną charakterystykę powiatu, ocenę realizacji uchwał rady powiatu i zarządu
powiatu. Jeśli chodzi o stan finansów powiatu to budżet po stronie dochodów zamknął się
kwotą 80.844.977,84 zł a wydatków 69.492.244,06 zł, w tym majątkowych 8.314.312,80 zł.
Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych powiedział, że na koniec 2020 roku wyniosło
ono 8.083.415,71 zł przy założeniu na dzień 01.01.2020 r. – 2.133.108,47 zł. Następnie mówił
o pozyskanych środkach finansowych, realizacji zadań oświatowych, ocenie inwestycji
drogowych, poczynionych zakupach w zakresie ochrony zdrowia.
Raport o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok
stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu radni
zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Ponadto w debacie głos mogą zabierać
mieszkańcy powiatu, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w powiecie do
100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas której ma być przedstawiony
raport o stanie powiatu. Poinformował, że dnia 23 czerwca br. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Następnie otworzył debatę.
Wobec faktu, że nikt z Radnych nie zabrał głosu przeszedł do punktu kolejnego porządku
obrad.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum
zaufania.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie
powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum
zaufania. Rada Powiatu uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Następnie odczytał
projekt uchwały a wobec nie wniesienia pytań i uwag do projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/262/21
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020
rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się ze
sprawozdaniami finansowymi Powiatu Rawickiego oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok. Materiały zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady oraz Zarządu. Nie
zgłoszono do nich uwag ani wniosków. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego –
Starostę Rawickiego o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w 2020 roku w zakresie wydatków
inwestycyjnych nastąpił wzrost z 7.772.051,07 zł w 2019 r. do 8.314.312,80 zł w 2020 r. Jeśli
chodzi o plan to nastąpił wzrost o ponad 8 mln zł w stosunku do początku 2020 r. Skupiliśmy
się na dwóch dużych zadaniach drogowych: - przebudowa drogi w m. Tarchalin, - rozpoczęcie
budowy ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek. Łącznie na drogi wydatkowano prawie 5,5 mln zł.
Natomiast jeśli chodzi o szpital wydatkowano prawie 1,5 mln zł, na oświatę ponad 700 tys. zł,
w pozostałym obszarze polityki społecznej ponad 700 tys. zł. Budżet oświaty zamknął się
kwotą 21.988.330,94 zł, z czego część środków przeznaczono na inwestycje i remonty
bieżące (410.795,01 zł), pomoce dydaktyczne ponad 285 tys. zł. Przedstawił najważniejsze
projekty realizowane przez szkoły oraz inwestycje i remonty drogowe m.in.:
 w ramach WRPO II Etap zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywny
sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej na obszarze
powiatu rawickiego”,
 przebudowa drogi na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno,
 projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020,
 w ramach WRPO projekt „Niebanalnie-Zdalnie – realizacja zajęć w okresie pandemii”,
 na budżet tegoroczny przełoży się także projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej
Wielkopolski”,
 na modernizację Szpitala Powiatowego inwestycja pn. „Remont, modernizacja, utrzymanie
dotychczasowego zakresu oraz rozwój nowych zakresów świadczenia usług medycznych
poprzez realizację planu strategicznego pn. Kampus w Rawiczu – etapowanie” – etap II
część 1,
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne
w Wielkopolsce”,
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy
społeczne w Wielkopolsce”,
 rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych,
 przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych,
 remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ssali gimnastycznej Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,
 wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej z wymianą parapetów w DPS w Pakówce,
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 remont dachu budynku warsztatów terapii zajęciowej w DPS w Osieku,
 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa,
 dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego
Powiatowej Policji.

dla

Komendy

Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował Panu Staroście i poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania
z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody Powiatu za 2020 rok zostały
wykonane w 108,87% planu, natomiast wydatki w 92,80 % założonego planu.
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
powiat otrzymał 570.095,42 zł od Gminy Bojanowo, Gminy Pakosław i Gminy Rawicz na
inwestycje drogowe.
Wpłynęła kolejna rata sprzedaży budynku byłego internatu w Bojanowie.
Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację
inwestycji drogowej w miejscowości Tarchalin w wysokości 593.437,06 zł.
W ramach realizowanego zadania na drodze Rawicz- Osiek otrzymano z budżetu unii środki
w kwocie 2.324.959,28 zł.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 101,70 %, ale należy
pamiętać, że w związku z sytuacją epidemiczną i przewidywanymi mniejszymi wpływami
umniejszono plan PIT o 600.000,00 zł.
Powiat Rawicki otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dwie transze. Pierwsza w wysokości 513.296,00 zł zostanie
przeznaczona w roku kolejnym na modernizację sal gimnastycznych w szkołach. Druga
transza w wysokości 8.000.000,00 zł została przyznana na modernizację szpitala
powiatowego, która też zostanie przeprowadzona w latach kolejnych.
W 2020 roku Powiat realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych:
1. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego",
2. „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"- projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski,
3. Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie,
4. Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie,
5. „Aktywny Europejczyk-kompetentny zawodowiec" w Zespole Szkół Zawodowych w
Rawiczu,
6. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego,
7. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",
8. Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,
9. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,
10. Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu w Zespole Szkół Zawodowych do końca
roku nie otrzymano dofinansowania w związku z tym realizację przeniesiono na rok
kolejny,
11. Powiat jest partnerem Gminy Rawicz w projekcie "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni
miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3". Jednak
do końca 2020 roku środki nie zostały przekazane do Gminy.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane z
wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 60,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe
11,96%.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 140.424,33 zł. Związane były one m.in. z utrzymaniem czystości dróg
powiatowych, prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot
kosztów uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, informatyzacja szpitala. Powiat również
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udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych m.in. na zadania z zakresu
turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, funkcjonowania warsztatów terapii
zajęciowej, w łącznej kwocie 528.690,74 zł. W ramach tych środków otrzymały również
ochotnicze straże pożarne, partnerzy w projektach unijnych czy szpital powiatowy.
Na koniec 2020 roku jednostki organizacyjne powiatu wykazały należności wymagalne m.in.
czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone
rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
W 2020 roku spłacono raty trzech kredytów, w tym zakończono spłatę w mBank. Na koniec
roku zadłużenie powiatu zmalało do kwoty 4.497.600,00 zł i stanowiło 5,56% wykonanych
dochodów. Dla porównania na koniec 2019 roku wynosiło 10% wykonanych dochodów.
W 2020 r. Powiat Rawicki udzielił Szpitalowi Powiatowemu pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł.
Szpital spłacił wraz z odsetkami w terminie przewidzianym w umowie.
W 2020 roku zostały ustalone wydatki, które nie wygasły z końce roku budżetowego tj.
opracowanie dokumentacji wykonawczej na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych
w Rawiczu na kwotę 30.750,00 zł oraz za przygotowanie informacji i dokumentacji na temat
możliwości pozyskania preferencyjnego dofinansowania zadania pn. Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach szkolnych” na kwotę 91.273,02 zł.
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 14 jednostek organizacyjnych powiatu i w
porównaniu do 2019 roku zwiększyło swą wartość o 5.594.811,63 zł, głównie z tytułu
przejętych gruntów pod drogi powiatowe od Województwa Wielkopolskiego,
przeprowadzonych inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych np.
samochodu, czy zakupu wyposażenia. Część środków trwałych i wyposażenia została
zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2020 roku objął 60 udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Rawiczu na kwotę
300.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego w Bojanowie
oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gołaszynie. W 2020 roku
powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 255.120,97 zł, m.in. z tytułu raty za sprzedaż
budynku byłego internatu w Bojanowie, sprzedaży budynku w Bojanowie, czynszów,
złomowania pojazdów, odsetek redyskonta.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu powiatu, z łącznego
bilansu jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat, oraz
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, które zostały sporządzone na podstawie
sprawozdań szesnastu jednostek organizacyjnych powiatu. Celem sporządzenia
sprawozdania finansowego jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wyniku wykonania budżetu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego jednostki i objaśnieniami.
Uchwała Nr SO-12/0954/82/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. W pierwszej kolejności Panią
Katarzynę Frąckowiak – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Marka Heinze Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Marek Heinze – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił opinię
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Pawła
Matysiaka - Wiceprzewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Paweł Matysiak – Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju –
przedstawił opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Panią Grażynę
Kośmider – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Grażyna Kośmider – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawiła
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
Tadeusz Pawłowski – radny – w sprawozdaniu pojawiła się pozycja – zwrot
niewykorzystanych środków na budowę drogi w Dębnie Polskim w wysokości 225.000 zł.
Z uwagi, że jest to duża kwota poprosił o wyjaśnienie.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – w 2019 r. na realizację zadania w m. Dębno Polskie
otrzymaliśmy środki. Pod koniec grudnia 2019 podpisano aneks z Wojewodą Wielkopolskim
umniejszający umowę. Dopiero po podpisaniu aneksu można było zwrócić pieniądze, co
przesunęło się w czasie na 2020 r.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały a wobec nie wniesienia
pytań lub uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (ustawowy skład Rady: 17).
Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/263/21
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
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Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że Państwo radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Katarzynę Frąckowiak –
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Katarzyna Frąckowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Rawickiego, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-12/0955/14/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2020 r., stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu,
Wobec powyższego odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (ustawowy skład Rady: 17). Za przyjęciem
Uchwały Nr XXXIII/264/21
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik oraz
wszystkim pracownikom Starostwa, którzy przyczynili się do wykonania budżetu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował za jednogłośne udzielenie absolutorium.
Powiedział, że strategia współpracy i korzystania z różnych źródeł finansowania była widoczna
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i przyniosła efekty. Jesteśmy przedstawicielami wspólnoty samorządowej i jedność wśród nas
przekłada się na konstruktywne działanie, które daje dobre efekty. Podziękował Członkom
Zarządu Powiatu a w sposób szczególny należą się podziękowania jak powiedział Pani
Barbarze Nodze - Skarbnikowi Powiatu, bo był to trudny rok. Jesteśmy za półmetkiem obecnej
kadencji a przed nami jeszcze niespełna dwa i pół roku wytężonej pracy.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – podziękowała Radnym i współpracownikom Starostwa
oraz jednostek organizacyjnych za owocną współpracę.
Prowadzący obrady zarządził przerwę od godz. 10.55 do godz. 11.15.
Po przerwie w obradach uczestniczyło 14 radnych (nieobecni Paweł Matysiak, Radosław
Osiecki, Szymon Węcłaś), co stanowi 82% ustawowego składu rady.
10. 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. Został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu, nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o omówienie projektu
uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu. Zmiany dokonano w latach 2021 i 2022 a szczegółowo omówiono je na
posiedzeniach Komisji Rady.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/265/21
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2021-2032
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
11. 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.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wnioski szczegółowo omówione zostały
na posiedzeniach Komisji Rady. Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki budżetu polegającej
na wniosku I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu korygującego umniejszenie
dodatkowego wynagrodzenia. Było 5.000 zł, po korekcie jest 2.544,48 zł i umniejszono
wynagrodzenie osobowe o 2.455,52 zł. Postanowienia uchwały oraz załączniki z wyjątkiem
załącznika nr 2 pozostały bez zmian.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/266/21
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
z realizacji w 2019 i 2020 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
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 Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy – o omówienie informacji.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że z przedłożonej
informacji wynika, że w 2019 roku następował dalszy spadek bezrobocia a liczba
zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się do 988 osób. W 2020 roku na skutek pandemii
nastąpił wzrost liczby bezrobotnych osiągając na koniec roku poziom 1173 bezrobotnych
tj. o 18,7% więcej niż na koniec 2019 r. Osoby do 30 roku życia wchodzące na rynek pracy
objęte zostały poradnictwem zawodowym w formie porad indywidualnych i grupowych.
Korzystały ze wsparcia w postaci skierowania na prace interwencyjne, szkolenia, staże,
środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby do 30 roku życia były wyłącznymi
beneficjentami projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
rawickim (V)”. W zakresie działań aktywizacyjnych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat
aktywizacją objęto 68 osób w 2019 roku i 29 w 2020. W celu zapobieżeniu długotrwałemu
pozostawieniu bez pracy stosowany był instrument dodatku aktywizacyjnego, będący
wsparciem finansowym dla aktywnych bezrobotnych. Objęto również wsparciem w powrocie
na rynek pracy bezrobotne kobiety, niepełnosprawnych pozostających bez pracy oraz
posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności do 18 lat. W 2019 i 2020 roku w ramach wspierania tworzenia miejsc
pracy na lokalnym rynku pracy udzielono lokalnym pracodawcom refundacji doposażenia
miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych na 43 stanowiska pracy z kwotą refundacji 597,9
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tys. zł (2019 r.) i 31 stanowisk na kwotę 473,8 tys. zł. (2020 r.). W 2020 roku PUP realizował
dodatkowo działania w ramach „tarcz antykryzysowych”. Działania te obejmowały formy
wsparcia: dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, jednorazowej pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ogółem
wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych w 2020 roku zostało udzielone przez PUP
w Rawiczu w kwocie 21.229,8 tys. zł. Wydatkowano również środki na realizację instrumentów
i usług rynku pracy.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/267/21
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2019 i 2020 roku
„Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
na lata 2014 – 2020”
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/247/21 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 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.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zmiana dotyczy przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w ramach rehabilitacji społecznej
tj. zmniejszenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze o 25.120 zł a zwiększenie dofinansowania turnusów
rehabilitacyjnych. Powyższa zmiana pomoże na zrealizowanie wniosków złożonych do końca
maja br., co pozwoli na wykonanie prawie 100% tego zadania. Umniejszenie środków na
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze nie spowoduje na chwilę obecną braku środków na pozostałe wnioski w tym
zadaniu.
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W trakcie wypowiedzi Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z sali
posiedzeń wyszedł a następnie wrócił Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/268/21
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w roku 2021
głosowało 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub
Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński,
Nieobecni: (3)
Jacek Gilewski, Krzysztof Kołeczko, Szymon Węcłaś.
14. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – powiedział, że Komisja Spraw Społecznych
i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. zgłosiła wniosek w sprawie zaproszenia na
dzisiejszą sesję przedstawiciela Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu w celu
przedstawienia informacji o bieżącej sytuacji szpitala. Ponadto Pani Grażyna Kośmider i Pan
Radosław Osiecki – Przewodnicząca i Członek Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa
zwrócili się z Apelem do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu
o zintensyfikowanie działań w sprawie uruchomienia Oddziału ginekologiczno – położniczego.
O zabranie głosu poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego – Prezesa Zarządu Szpitala
Powiatowego w Rawiczu.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – powiedział, że zarówno Państwa
Radnych jak i naszą troską jest powrót do sytuacji sprzed 2 listopada 2020 r. Od dnia
21 czerwca szpital funkcjonuje na wszystkich oddziałach poza Oddziałem ginekologicznopołożniczym oraz neonatologicznym, na które to oddziały Wojewoda Wielkopolski wydał
zgodę na zawieszenie działalności do 31 sierpnia br. W ciągu trzech dni do szpitala przyjęto
55 pacjentów, 10 wypisano natomiast na chwilę obecną na wszystkich oddziałach przebywa
45 pacjentów. Uruchomiono pracownię RTG dla pacjentów ambulatoryjnych oraz tomograf dla
pacjentów szpitala. Oddział ginekologiczno-położniczy staramy się uruchomić w wymiarze,
w jakim pracował do tej pory. Miały temu służyć rozmowy z położnymi, które odbyły się
kilkanaście dni temu.
Radosław Osiecki – radny – na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa Pan
Starosta zapewnił, że dobiegają końca rozmowy z ginekologami, jeśli chodzi o uruchomienie
Oddziału od 1 września. Czy Pan Prezes to potwierdza, zapytał.
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Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – rozmowy z ginekologami trwają od
momentu, kiedy odeszli ze szpitala w momencie przekształcenia w covidowy. Była to jedyna
grupa lekarska, która taką decyzję podjęła. W ostatnich dniach zaskoczony został informacją
w mediach, że lekarz który niedawno jeszcze deklarował powrót do pracy do rawickiego
szpitala podpisał umowę w innym szpitalu. Wokół tego planowano pracę Oddziału.
Grażyna Kośmider – radna – zapytała o konsekwencje, jeśli nie udałoby się Oddziału
odtworzyć. Zaapelowała do Pana Prezesa i Zarządu Szpitala aby zrobić wszystko aby Oddział
powstał. Zapytała ponadto, czy prawdą jest, że lekarze nie chcą wrócić, ponieważ obawiają się
kolejnej fali epidemii, czy spotkał się z czymś takim, czy są to kwestie finansowe.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – tylko w jednym przypadku pojawiło
się pytanie, czy możemy dać gwarancję, że nie pojawi się kolejna fala i że szpital ponownie
nie zostanie przekształcony. Takiej gwarancji dać nie możemy, nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, czy będzie kolejna fala zachorowań. O kwestiach finansowych nie rozmawialiśmy
zakładając, że punktem wyjścia jest deklaracja, czy dana osoba chce pracować w tym szpitalu
przychodząc do konkretnych warunków. Powiedział, że podobnie jak Państwu Radnym, tak i
Zarządowi Szpitala zależy aby wszystko wróciło do normalnego stanu, stąd starania do
zatrzymania bardzo dobrze wykwalifikowanego personelu położniczego. Cały cykl
prowadzonych rozmów zmierza do uruchomienia Oddziału ginekologiczno-położniczego.
Słychać zapowiedzi, że ma nastąpić restrukturyzacja systemu szpitalnictwa, zapowiadane jest
przeprofilowanie szpitali, w jakim kierunku - nie wiemy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – poprosił Pana Prezesa o ustosunkowanie się do
incydentu, jaki miał miejsce na wieczorynce.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – staramy się uczulać personel na
temat dzieci, co jest zrozumiałe. Podjęto proces wyjaśniający zaistniałej sytuacji. Zarząd
Szpitala rozmawiał z osobą z personelu średniego, która bezpośrednio przyczyniła się do tej
sytuacji przy udziale przełożonego. Osoba ta nie potrafiła podać powodu dlaczego dziecko nie
znalazło się w środku. Procedury zostały zachowane, nie było lekarza, był z zespołem na
wyjeździe. Po przyjeździe lekarza dziecko zostało zbadane i skierowane na Oddział
pediatryczny. Pracownik wieczorynki powinien zezwolić rodzicom z dzieckiem na wejście do
wieczorynki. Inne obowiązywały procedury, kiedy była pandemia a w obecnym stanie rzeczy
wywiad prowadzony przez domofon nie powinien dziwić. Uzyskana informacja, że dana osoba
może zdradzać objawy zakażenia daje personelowi czas na przebranie się w ubrania
ochronne. Powiedział: „W tym przypadku nie miało to miejsca a więc nie traktujemy tego jako
wytłumaczenia”.
Grażyna Kośmider – radna – czy wszystkim osobom przyjmowanym do szpitala wykonuje się
test, zapytała.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – zdecydowaliśmy, że wykonuje się
testy osobom przyjmowanym do szpitala na świadczenia planowe, na świadczenia tzw.
citowe. Natomiast nie wykonuje się testu przy badaniach diagnostycznych RTG.
Grażyna Kośmider – radna – czy osoby zaszczepione mogą odwiedzać chorych.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – na chwilę obecną nie ma takich
zaleceń, czekamy na zalecenia krajowe. Toczy się dyskusja, jak traktować osoby
zaszczepione i niezaszczepione, aby nie miało to znamion segregacji. Z punktu widzenia
epidemiologicznego osoby przyjmowane do szpitala są testowane, wirus nie zniknął a to
wymaga szczególnej ostrożności.
Grażyna Kośmider – radna – osoby chcące odwiedzić ciężko chorego chciałyby wykonać
test, czy wynik testu brano by pod uwagę, czy byłyby wpuszczone do szpitala.
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Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – powiedział: sami zadajemy sobie tego
typu pytania. Daliśmy sobie czas do końca przyszłego tygodnia na sprawdzenie, czy
wypracowane i wdrożone procedury są zasadne, bezpieczne, potrzebne i czy się sprawdzą.
Marek Heinze – radny – w kwestii zdarzenia na wieczorynce zapytał, ile czasu zajęło
przyjęcie dziecka.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – od momentu przyjścia do momentu
zbadania przez lekarza ok. 50 minut.
Marek Heinze – radny – należy zwrócić uwagę, że wpisów na temat szpitala, czy wieczorynki
jest tyle, że budzą niepokój. Osoby wypowiadające się nie ukrywają swoich danych
osobowych, czyli opisane sytuacje można zweryfikować i dobrze byłoby je przeanalizować.
Zapytał, czy możliwe jest przeniesienie wieczorynki na Izbę Przyjęć i czy umożliwiłoby to
wezwanie lekarza, który jest na dyżurze.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – nie posiłkujemy się wpisami
internetowymi, sami zauważamy mankamenty. Zarząd Szpitala wielokrotnie w sposób
krytyczny oceniał wieczorynkę. Na temat sposobu jej funkcjonowania odbyły się dziesiątki
rozmów z personelem średnim i lekarskim, również dyscyplinujących. Przynosiło to różny
skutek, niejednokrotnie z koniecznością rozstania się z osobami tam pracującymi. Należy
sobie jednak uświadomić, że lekarzy w kraju brakuje i zdarza się, że stajemy przed bardzo
trudnym wyborem, który podejmowany jest z pewnym dyskomfortem. Mimo trudności staramy
się pozyskiwać kadry. W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku
głównego szpitala. Modernizację rozpoczniemy od parteru a wieczorynkę planujemy przenieś
do tej części szpitala.
Grażyna Kośmider – radna – jeszcze niedawno było ogromne wsparcie społeczne dla
szpitala. Oczekujemy, że nie będzie dochodzić do sytuacji jaka miała miejsce w ostatnim
czasie. Odosobniona sytuacja rzutuje na cały szpital, zwłaszcza na pracowników, którzy są
zaangażowani. Prosi, aby Zarząd Szpitala uczynił wszystko, aby Oddział ginekologicznopołożniczy został otwarty.
Tomasz Paczkowski – Prezes Szpitala Powiatowego – incydentalny przypadek może i
najczęściej rzutuje negatywnie na pracę zespołu ludzi, którzy się starają. Jest wdzięczny
personelowi co wielokrotnie podkreślał za zaangażowanie w trudnym okresie pandemii.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował Panu Prezesowi i dodał, że o terminie
kolejnej sesji Państwo Radni zostaną poinformowani.
15. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Przewodniczący Rady
Protokołowała:

(-) Roman Sidor

podinspektor
(-)Zofia Rogala
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