OR. 0002.7.2013
Protokół nr XXIX/2013
z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej
w dniu 20 czerwca 2013 r.
w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 900.
W sesji udział wzięli:
1. Adam Bandura
2. Wiesław Ceglarek
3. Piotr Dubicki
4. Maciej Dubiel
5. Sławomir Gwizdek
6. Antoni Jórdeczka
7. Rudolf Kołeczko
8. Romuald Krzyżosiak
9. Marian Maćkowiak
10. Zdzisław Maćkowiak
11. Fabian Małecki
12. Paweł Matysiak
13. Ireneusz Młynek
14. Maciej Osiński
15. Jan Sierpowski
16. Mariusz Suchanecki
17. Krzysztof Synoracki
18. Andrzej Walus
19. Zygmunt Wolny

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Powitał radnych Rady Powiatu Rawickiego,
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, przedstawicieli powiatowych służb,
inspekcji i straży, kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego,
przybyłych gości, mieszkańców Powiatu i przedstawicieli mediów. Poinformował, że
w obradach biorą udział: Pani Izabela Sarnowska - Sekretarz Powiatu, Pani Barbara Noga –
Skarbnik Powiatu, radca prawny Pan Krzysztof Pietrzak, Panie Zofia Rogala i Honorata
Biernat z Biura Rady. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 19
radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg
zawarty w §10 ust. 1 Statutu Powiatu Rawickiego Rada jest władna obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Następnie zapytał czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub
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sposobu zwołania dzisiejszej sesji. Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu
zwołania dzisiejszej sesji.
Zdzisław Maćkowiak – radny – powiedział, że w dniu 17 czerwca br. zmarł Pan Józef
Poniecki. Pan Józef Poniecki w latach 1973-1975 był Naczelnikiem Powiatu Rawickiego,
Prezesem Stadniny Koni Żołędnica, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych, Wojewodą Wielkopolskim i posłem na Sejm. Poprosił o uczczenie
pamięci minutą ciszy.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – podziękował. Następnie powiedział: „Szanowni
Państwo. Informuję, że w dniu 8 czerwca 2013 r. w Krakowie został przeprowadzony finał IV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie
Polaków w okresie 1914 – 1989” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu: Beata Grodziska, która napisała pracę badawczo – naukową na temat
„Scautingu – Podziemia” z Rawicza. Opracowanie przygotowała pod kierunkiem naukowym
p. Henryka Dudy. Zdobyła I miejsce oraz tytuł laureatki. Ponadto jako jedyna otrzymała
pozostałe nagrody: Nagrodę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Stypendium
Fundacji Armii Krajowej w Londynie, wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego
w Brukseli. Kolejnym uczestnikiem finału był również uczeń rawickiej szkoły
ponadgimnazjalnej: Marek Tyczyński uczeń III klasy Technikum wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Został laureatem konkursu zajmując III miejsce
w grupie uczniów szkół ponadgimnzajalnych. Marek zaprezentował swoją pracę „Losy
Polaków z Kresów”, przygotowaną pod kierunkiem i opieką naukową nauczycielki historii p.
Renaty Balcerek. Jest to niewątpliwie ogromny sukces ucznia, albowiem większość
uczestników konkursu w tej kategorii stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących.
Serdecznie gratuluję sukcesów zarówno uczniom – laureatom, jak i opiekunom, natomiast
nauczycielom szczególnie dziękuję za znakomite przygotowanie do konkursu oraz składam
wyrazy uznania za rozwijanie zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski
i motywowanie ich do poszukiwań badawczych”. Następnie poprosił wymienionych uczniów
oraz ich opiekunów o wystąpienie, a Pana Zygmunta Wolnego – Starostę Rawickiego
o wręczenie listów gratulacyjnych.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – pogratulował sukcesów i wręczył listy gratulacyjne.

2. Przyjęcie porządku obrad.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi
do porządku obrad. Pytań i uwag nie wniesiono.

1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.
7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
8) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9) Wolne głosy i wnioski.
10) Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXVIII sesji Rady
Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie
wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał:„Kto z Panów radnych jest
za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem protokołu
było 19 radnych.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XXVIII sesji”.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Marian Maćkowiak – radny - powiedział, przypomniał o potrzebie remontu chodnika
w Chojnie, odcinka od sklepu do szkoły.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – powiedział, że Zarząd Powiatu pamięta o tych
zadaniach, są one bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Jak będą środki
finansowe przy udziale gmin chodniki zostaną wyremontowane.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział, że wczoraj podana została informacja
o upadłości firmy Alpine Bau, prowadzącej budowę drogi S-5. W poniedziałek Komisje:
Rewizyjna i Spraw Społecznych i Rolnictwa odwiedziły budowę drogi i mówiono
o planowanym zakończeniu inwestycji, a nie o upadłości firmy. Pan Henryk Lipowczyk –
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że upadłość firmy spowoduje
wstrzymanie robót, na co najmniej rok. Zapytał czy jako lokalne władze są władne coś zrobić
np. wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Maciej Dubiel – radny – zapytał jak realizowane będą porozumienia odnośnie remontu dróg
powiatowych. Największy transport odbywał się na terenie Gminy Bojanowo i są tam
najbardziej zniszczone drogi.
Wiesław Ceglarek – radny – powiedział, że przed sesją wraz z Panem Fabianem Małeckim –
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej udali się do Pana Rafała Zimocha – kierownika
budowy drogi S5, który wyjaśnił, że powodem ogłoszenia upadłości Alpine jest nie
zrealizowanie inwestycji w Singapurze.
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Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że najbardziej
zaawansowane prace są przy budowie drogi DK-36, pozostaje wykonanie oznakowania
poziomego i barierek. W dniu dzisiejszym miał się rozpocząć montaż oznakowania
poziomego. Problemem będzie zamknięcie w dalszym ciągu odcinka Rawicz – Łaszczyn.
Odnośnie remontu lokalnych dróg porozumienia były podpisane z firmą Alpine Bau, z tą
firmą będą prowadzone rozmowy jak również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu wygrał nagrodę – firma Sigma z Warszawy
będzie filmowała drogi i wytypowane zostało 10 km dróg wykorzystywanych przez firmę
Alpine Bau. Również przed przystąpieniem do budowy została wykonana rejestracja stanu
wykorzystywanych dróg. Obie rejestracje stanu dróg pozwolą na porównanie ich stanu
i ocenę ile środków potrzeba na naprawę.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że sprawa jest na tyle ważna, że w przeciągu
kilku tygodni będzie wiadomo, w którym kierunku będzie podążać. Można w imieniu radnych
Rady Powiatu Rawickiego skierować w tej sprawie zapytanie do Generalnej Dyrekcji Dróg.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – jako Zarząd Powiatu mamy podpisane porozumienia,
obojętnie, jaki powstanie dalszy scenariusz będziemy aktywni i będziemy mieli swoje
interesy na uwadze. Pan Sławomir Nowak – Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej mówi, że prawdopodobnie polskie oddziały firmy będą pracować dalej.
Poinformował, że na przyszły piątek zostało zaplanowane spotkanie w Generalnej Dyrekcji
Dróg w Oddziale w Poznaniu i temat ten zostanie na pewno poruszony.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – podziękował, za pytał czy są inne interpelacje lub
zapytania, a wobec ich nie wniesienia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

5.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady- poprosił Pana Zygmunta Wolnego - Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Zdzisław Maćkowiak – radny – poprosił o szerszą informację na temat funkcjonowania
Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – Pan Tomasz Paczkowski - Prezes Zarządu Szpitala
przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rawickiego informacje na temat
funkcjonowania Szpitala w Rawiczu. Odnośnie świadczenia usług medycznych
poinformował, że są one na bieżąco realizowane, zgodnie z kontraktem. Omówiono również
kwestie związane z oddaniem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego po remoncie. Pan Tomasz
Paczkowski - Prezes Zarządu Szpitala zapewnił, że od dnia 1 lipca br. zostaną przenoszone
łóżka pacjentów na piętra do wyremontowanych pomieszczeń. Odbywać się to będzie
systematycznie, czyli ilość 35 łóżek nie wzrośnie od 1 lipca do 75, tylko sale będą
doposażone zgodnie z zapotrzebowaniem. We wrześniu podana zostanie informacja
o zajętych miejscach i o możliwościach zajęcia do końca roku. Prawdopodobnie wszystkie
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łóżka zostaną zajęte do końca roku. Nie wiadomo czy dostaniemy kontrakt na cztery łóżka
pacjentów wentylowanych.
Andrzej Walus – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał o zatwierdzenie konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz powierzenia ww. stanowiska.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 dwie
osoby złożyły ofertę. Obie oferty były ważne i konkurs odbył się z przesłuchaniem jednej
i drugiej kandydatury. Komisja konkursowa wyłoniła „kandydata na kandydata” czyli osobę,
której Zarząd powierzy funkcję dyrektora. Zarząd powierzył funkcję dyrektora zwycięzcy
tego postępowania konkursowego Pani Żanecie Gocek na pięć lat, z dniem 1 września br.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – zapytał czy są inne pytania lub uwagi, a wobec ich
nie wniesienia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.
Piotr Dubicki - Przewodniczący Rady – powiedział, że informacje wraz z projektem uchwały
Panowie radni otrzymali. Materiały te zostały rozpatrzone na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono do nich uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Tadeusza Pietrzaka
– Naczelnika Wydziały Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – o przedstawienie
informacji.
Tadeusz Pietrzak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –
powiedział, że informacja przedkładana jest Radzie Powiatu w związku ze sprawowaniem przez
Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa na terenie całego Powiatu Rawickiego przekazane są na podstawie porozumienia
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Piaski. Poinformował, że szczegółowa informacja została
przedstawiona na posiedzeniach Komisji.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady - podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia poprosił Pana Tadeusza Pietrzaka – Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – o odczytanie projektu uchwały.
Tadeusz Pietrzak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –
odczytał projekt uchwały.

Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem
Uchwały Nr XXIX/230/13
w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
w Powiecie Rawickim
było 19 radnych
-uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej
na 2013 rok.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – urealniono plan dochodów własnych oraz dotacji
otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące. W związku z otrzymaniem decyzji
i umowy od Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dotacje wraz z wydatkami na realizację
programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz na
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W PZD w Rawiczu przeniesiono 224.992 zł na
wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 5505P w Rawiczu. DPS
w Osieku zaplanował m.in. zakup siatki do ogrodzenia, wydatki związane z remontem
pomieszczeń oraz zakup programu antywirusowego. DPS w Pakówce zwiększył plan na
zakup środków czystości oraz gaz i energię. W Starostwie Powiatowym zwiększono środki na
energię oraz na dotację dla koła łowieckiego na zadanie służące ochronie środowiska
i ochronie przyrody, przeniesiono środki na nagrody na imprezy z zakresu kultury fizycznej
i sportu, na podatek VAT, rozbiórkę dzwonnicy oraz koszty związane z uporządkowaniem
nieruchomości Skarbu Państwa. PCPR w Rawiczu z ponadplanowych dochodów zwiększył
wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na obsługę realizowanego programu „Aktywny
Samorząd” wraz z jego promocją, na zakup sprzętu komputerowego, natomiast przeniósł
środki na szkolenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w projekcie
systemowym „Mogę-Potrafię-Teraz” na usługi związane z kursami/warsztatami. POW „Mały
Dworek” w Łaszczynie zwiększył o 70 tys. zł na osuszenie murów budynku. Zwiększono
środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów w I LO w Rawiczu, ZSZ
w Rawiczu oraz ZSS w Rawiczu. ZS nr 3 w Rawiczu przeniósł środki m.in. na zakup
odkurzacza, materiały biurowe, natomiast ZSS w Rawiczu na wykonanie prac
archiwizacyjnych.

Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – podziękował i zaproponował, aby zrezygnować
z odczytania projektu uchwały. Radni wyrazili zgodę i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/231/13
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
było 19 radnych
uchwała wraz z informacją stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział, że odpowiedzi zostały udzielone
w punkcie: Interpelacje i zapytania radnych.
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9. Wolne głosy i wnioski.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – odczytał podziękowanie dla Starostwa Powiatowego
w Rawiczu za udział w akcji humanitarnej „Wielkopolska – dzieciom afgańskim”
zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Stowarzyszenie
Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem było
niesienie pomocy i radości dzieciom afgańskim poszkodowanym w prowadzonych
działaniach wojennych. Następnie zapytał czy radni mają pytania lub uwagi.
Marian Maćkowiak – radny – z najnowszych informacji wynika, że sądy rejonowe zostaną
przywrócone.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział, że Sejm przywrócił pierwotny wniosek,
ustawa trafiła do Prezydenta, który ma czas 30 dni na podpisanie, ale z tego, co słychać
wniosek nie zostanie podpisany.
Zdzisław Maćkowiak – radny – prezydent prowadzi w tej chwili rozmowy z Ministrem
Sprawiedliwości, z Prezesem Naczelnej Rady Sądowniczej oraz szefami Klubów
i dopiero po konsultacjach podejmie decyzję.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że Prezydent raczej nie podpisze wniosku,
prawdopodobnie przewodniczący klubów PSL i PO wypracują wspólną nową ustawę.
Romuald Krzyżosiak – radny - podziękował Zarządowi Powiatu za przyznanie środków
finansowych na osuszanie budynku Pogotowia Opiekuńczego w Łaszczynie.
Zygmunt Wolny – Starosta Rawicki – powiedział, że następna sesja odbędzie się
prawdopodobnie w dniu 22 sierpnia br., w tym samym dniu odbędzie się również wspólne
posiedzenie Komisji. W ubiegły piątek odbyły się w Warszawie ostateczne negocjacje
w sprawie projektu doskonalenia nauczycieli. Projekt jest przyjęty, pozostaje kwestia
podpisania umów, jeżeli zostaną podpisane wówczas kwota 600 tys. zł. musi zostać
wprowadzona do budżetu. W związku z tym być może sesja odbędzie się w terminie
wcześniejszym, o czym Panowie radni zostaną poinformowani.

10. Zakończenie.
Piotr Dubicki – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXIX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 940.

Protokołowała:
Inspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-)Honorata Biernat

(-)Piotr Dubicki
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