OR. 0002.5.2016

Protokół nr XV/2016
z obrad XV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 900.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adam Bandura
Ryszard Bijak
Sławomir Gwizdek
Antoni Jórdeczka
Rudolf Kołeczko
Romuald Krzyżosiak
Zdzisław Maćkowiak
Paweł Matysiak
Ireneusz Młynek
Jakub Moryson
Józef Niemczynowski
Antoni Sędłak
Jan Sierpowski
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Nieobecny:
Wiesław Ceglarek
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych,
co stanowi 90% 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
sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
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Porządek obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.
Podjęcie uchwały 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 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)” opracowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby
młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)” opracowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

W trakcie przedstawiania porządku obrad na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Adam
Bandura, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu
Rady.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XIV 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 18 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XIV sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Krzysztof Synaracki – radny – kilka miesięcy temu przy Tesco planowano zrobić śluzy dla
rowerów. Na chwilę obecną są zagrodzone barierkami. Czy tak ma być, czy jest to czymś
podyktowane, bo chyba nie spełniają swojej roli.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – odpowiedział, że jeżeli są umiejscowione na
terenie Tesco, jest to problem Tesco natomiast, jeżeli w pasie drogowym wówczas w gestii
zarządcy drogi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że są to śluzy, które mają umożliwić
bezkolizyjny zjazd rowerzystom jadącym ul. Wały Powstańców w kierunku lewym lub prawym.
To nie jest przejazd dla rowerów, jak niektórzy to odbierają. Kiedy powstanie ścieżka przy
współpracy z Gminą Rawicz i Pakosław to w tym miejscu planowany jest przejazd.
Przewidujemy, że ścieżka może pójść przez miasto ul. 17 Stycznia do dworca kolejowego.
Krzysztof Synaracki – radny – zapytał, czy nie byłoby lepiej, aby barierki usunięto chociaż
z jednej strony.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – barierki to inna sprawa, nad tym można się
zastanowić w momencie budowy wspomnianego przejazdu. Dodał, że śluza to nie przejazd.
Krzysztof Synaracki – radny – w dużych miastach takie przejazdy są i są niezależnie od
przejścia.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – po namalowaniu śluz poszły informacje do mediów
na temat zasad korzystania z nich.
Mariusz Suchanecki – radny – podziękował za szybką interwencję dotyczącą regulacji
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Wały Jarosława Dąbrowskiego. Cykl się
wydłużył i ruch przebiega sprawnie. Kilka miesięcy temu pytał o ścieżkę rowerową z Sarnowy
do Miejskiej Górki. Zapytał, czy uzyskał Pan Starosta informację o jej losach z GDDKiA
w Poznaniu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – cieszy się, że dzięki wyregulowaniu świateł ruch się
udrożnił. Odnośnie ścieżki powiedział, że jest to temat wszystkich interesujący. Lobbują także
Gminy Miejska Górka i Rawicz. Niezależnie od tego zwrócił się w tej sprawie do GDDKiA,
gdyż od Ronda Jerzego Zelka jest to droga krajowa. Nasze działania mogą ograniczać się
tylko do lobbowania. GDDKiA odpowiedziała, że ścieżka jest na liście priorytetowej w I grupie
a w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych spełniamy dwa kryteria, aby była szybko
zrobiona.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Ireneusz Młynek – 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 3
do protokołu. Powiedział, że w dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim z Członkiem
Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu podpisał umowę wstępną na informatyzację
szpitala - wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość projektu to ponad
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70 mln zł a szacujemy, że średnio ok 2 mln zł przypadnie na jedną placówkę uczestniczącą
w projekcie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował wobec nie wniesienia pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Grażynę Marczyńską – Państwowego Powiatowego
Inspektora sanitarnego - o omówienie informacji
Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - powiedziała, że w 2015
roku zostało przeprowadzonych 1028 kontroli, w 16 przypadkach wszczęto postępowanie
represyjne. Wydano 128 decyzji merytorycznych na poprawę warunków sanitarnych.
Poinformowała, że zlikwidowany został wodociąg Dłoń – Melanowo, w którym stwierdzono
zbyt dużą twardość wody. W pozostałych obiektach wodnych: basenach, kąpieliskach nie
stwierdzono nieprawidłowości. Obiekty fryzjerskie, kosmetyczne i użyteczności publicznej są
w dobrym stanie sanitarnym, podobnie jak dworzec PKP. Przeprowadzono 333 kontrole
obiektów żywieniowo – żywnościowych. W trakcie kontroli ujawniono nieprawidłowości, takie
jak: brak aktualnych badań lekarskich i artykuły po terminie przydatności do spożycia.
Skontrolowano placówki szkolne, sprawdzono przygotowanie szkół do okresu szkolnego.
Odnotowano także 63 przypadki pokąsania przez zwierzęta. W 2015 r. nie stwierdzono
ogniska zachorowań na salmonellę. Stacja obejmuje także działalność oświatowo zdrowotną
i promocję zdrowia.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania
lub uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/111/16
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Pana Sławomira Rojdę – Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej - o omówienie informacji.
Sławomir Rojda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - powiedział, że
zagrożenia pożarowe wynikają z rolniczego charakteru powiatu, z kompleksów leśnych, dróg
krajowych, transportu drogowego i kolejowego, zakładów pracy, dyskotek, stadionu
żużlowego. Poinformował, że zagrożenie powodziowe jest coraz mniejsze i wynika to
z regulacji rzek i zbiorników retencyjnych. W ubiegłym roku odnotowano 487 zdarzeń, jest to
o 6 zdarzeń mniej niż w roku poprzednim. 40% zdarzeń jest obsługiwanych samodzielnie
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przez jednostki OSP. W ubiegłym roku przeprowadzono 132 czynności kontrolno –
rozpoznawcze, nałożono 176 decyzji, mandatów, upomnień i sprzeciwów odbioru obiektów.
Ważnym elementem prewencyjnym jest wyposażenie zakładów pracy w system sygnalizacji
alarmu pożarów. Na terenie powiatu system sygnalizacji pożaru ma 30 obiektów. Komenda
posiada sześć pojazdów ratowniczo – gaśniczych, średnia wieku wynosi 5,4 lat.
W okresie sprawozdawczym w jednostkach OSP znajdowało się 41 samochodów
pożarniczych, których średnia wieku wynosi 23 lata a pojazdy znajdujące się w KSRG – 17 lat.
W ramach doposażenia Komendy w sprzęt udało się dokonać zakupów za 49.900 zł.
Podziękował za udzielone wsparcie finansowe, które pozwoliło na zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem za 850.000 zł.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
informacji, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub
uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/112/16
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Annę Hejducką – Prezesa Stowarzyszenia Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - o omówienie sprawozdania.
Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – powiedziała,
że sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej składa się z dwóch części – finansowej
i merytorycznej. Przedstawiła sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych
Warsztatów. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na działalność ze środków PFRON
w 2015 r. w wysokości 873.180 zł oraz kwotę 97.020 zł z Powiatu Rawickiego. Ze sprzedaży
własnych wyrobów Warsztaty uzyskały dochód 8.243 zł. Liczba uczestników Warsztatów
wynosi 55 osób: w znacznym stopniu niepełnosprawności 32 osoby i w umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności 23 osoby. Powiedziała ponadto, że uczestnicy Warsztatów są
dowożeni do ośrodka z całego Powiatu Rawickiego. Do dyspozycji są dwa autobusy – 19 i 22
osobowe. Najniższa frekwencja była w miesiącu lutym, najwyższa w kwietniu i grudniu.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna odbywa się w 11 pracowniach. Na zakończenie dodała,
że w roku ubiegłym Stowarzyszenie rozprowadziło 505.860 ton jabłek, a w roku 2016 - 88 ton.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania, a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania
lub uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/113/16
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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9. Podjęcie uchwały 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 2016.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił Panią
Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
plan finansowy na 2016 r. wynosi 1.563.589 zł., jest to kwota niższa niż w ubiegłym roku
o 33.173 zł. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy, wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot
kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej. Łącznie na powyższe
zadania proponuje się przeznaczyć 180.000 zł. W zakresie rehabilitacji społecznej środki
zostaną wydatkowanie na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie bieżącej działalności
warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie na powyższe proponuje się przeznaczyć 1.383.589 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/114/16
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 2016
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.00 do 10.35.
Po wznowieniu obrad 17 Radnych było obecnych na sali narad (nieobecny radny, Pan
Sławomir Gwizdek).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)” opracowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby
młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że jest to projekt
skierowany do osób młodych do 29 roku życia. Wartość projektu to 1.552.222,40 zł. Obydwa
projekty zawierają zbieżne działania, skierowane są dla osób długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych i osób powyżej 50 r. ż. W ramach projektów przewidywane są takie

6

działania jak: środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia i przekwalifikowania dla
beneficjentów końcowych, staże. W ramach projektu realizowanego w ramach WRPO
przewiduje się stworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych poprzez refundację doposażenia
stanowisk pracy. Instytucja zarządzająca wymaga, aby projekty były zatwierdzone przez radę
powiatu. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/115/16
w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie rawickim (II)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)” opracowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że projekt
skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia. Dotyczy głównie osób długotrwale
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i powyżej 50 r. ż. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/116/16
w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie a następnie
odczytanie projektu uchwały.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w planie na 2016 rok zwiększono
dochody i wydatki. Zwiększono:
- dochody ogółem o 59.409 zl, w tym bieżące o 45.134 zł oraz majątkowe o 14.275 zł,
- wydatki ogólem o 803.409 zł, w tym bieżace o 59.409 zł oraz majatkowe o 744.000 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 744.000 zł.
W 2017 r. dokonano zmiany w wydatkach objętych limitem zgodnie z wprowadzoną korektą
w wykazie przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady finansowe,
limit na 2017 r. oraz limit zobowiązań o 1 zł w zadaniu pn. "Pomoc finansowa na
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków
koło Ostrowa Wielkopolskiego". Umniejszono limit zobowiązań w projekcie ERASMUS+
Mobilność edukacyjna plus europejska praktyka – początkiem kariery zawodowej" o kwotę
13.848 zł. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XV/117/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zwiększono dochody o kwotę 59.409 zł:
1. Starostwo Powiatowe – o 16.525 zł z tytułu m.in. odszkodowania od PKP, zwrotu
niewykorzystanych dotacji,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – o 3.264 zł z tytułu rozliczenia gazu,
3. DPS Osiek – o 39.620 zł z tytułu otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na
wynagrodzenia i składki oraz odsetki od czynszu.
W wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zadania:
1. POW Łaszczyn – zakup dwóch kotłów za 26.000 zł,
2. PZD w Rawiczu – zwiększa o 25.000 zł na wykonanie projektu na budowę ścieżki pieszo
– rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 5532P i drogi gminnej od ronda im. Jerzego
Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej w miejscowości Rawicz oraz 155.000 zł
na przebudowę nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5494P Dłoń – Paradów,
3. Starostwo Powiatowe – zwiększa o 7.000 zł na zakup kserokopiarki do Wydziału
Komunikacji i Dróg, 531.000 zł na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Rawiczu.
W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:
1. KPPSP w Rawiczu – przenosi 2.686 zł na nagrody uznaniowe dla strażaków oraz
ekwiwalent za niewykorzystane sorty mundurowe,
2. ZS nr 3 w Rawiczu – zwiększa o 600 zł na wykonanie ulotek i banerów na działania
promocyjne szkoły,
3. ZSS w Rawiczu – przenosi 8.006 zł na remont związany z zaleceniem sanepidu oraz
zwiększa o 3.264 zł na energię gazową,
4. PZD w Rawiczu – zwalnia 33.368 zł z wynagrodzeń, pochodnych i odpis na ZFŚS (środki
te będą zwiększone w SP w Rawiczu) oraz 86.000 zł z remontów,
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5. Starostwo Powiatowe – przenosi 3.485 zł na ocenę stanu technicznego budynku poradni,
opinię na temat objętości wydobytej kopaliny, wniosek o niekaralność przy zatrudnianiu
dyrektorów szkół, na wyżywienie i zakwaterowanie zawodników imprezy sportowej,
zwiększa na Fundusz Wsparcia Policji 10.000 zł na remont komendy,
6. DPS Osiek – zwiększa o 39.615 zł m.in. Na wynagrodzenia i pochodne oraz 36.000 zł na
remont pokoi i zakup wyposażenia, przenosi 59 zł na odpis na ZFŚS,
7. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 50.000 zł na remont dachu sali gimnastycznej.
Rezerwę ogólną zwiększono o 5.925 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 744.000 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – 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 XV/118/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielono w punkcie interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że od dnia wczorajszego działa nowa
strona internetowa Powiatu Rawickiego. W dniu 8 kwietnia br. o godz. 12.00 w Domu Kultury
odbędzie się spotkanie z trzema komisjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Poświęcone będzie tematowi zagrożenia kopalnią odkrywkową. Ponieważ Samorząd
Województwa Wielkopolskiego przystąpił do uchwalania Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, chcemy pokazać radnym, jak to wygląda
z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy. Na zakończenie złożył wszystkim
Zebranym życzenia świąteczne.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przyłączył się do życzeń świątecznych.
Poinformował, że następna sesja odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 roku.
16. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.00.
Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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