OR. 0002.5.2016

Protokół nr XVI /2016
z obrad XVI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 28 kwietnia 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.

Wiesław Ceglarek
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.
Nieobecni:
Adam Bandura
Ryszard Bijak
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XVI 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)
17)
18)
19)
20)
21)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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 zmiany Uchwały Nr XV/116/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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 oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
w roku 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Rawickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata
2016 - 2025”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2015 roku
i planie robót na drogach w 2016 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg
powiatowych na terenie powiatu rawickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 4910P.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 5532P.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XV 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?”
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XV sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że od 1 stycznia 2017 roku w myśl ustawy
o transporcie drogowym Starostwo stanie się organizatorem transportu międzygminnego.
Wobec powyższego zapytał o priorytety Starostwa w tej sprawie, w jaki sposób przygotowuje
się do tego, jakie działania zostały podjęte (interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu). Inne Starostwa podjęły już działania opracowując plany zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego. Uważa, że jest to istotne dla akcji „Wybieram Lokalnie”
i dojazdu do szkół, chodzi o dojazd uczniów z sąsiednich gmin.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nie są zadowoleni z propozycji przeniesienia. O planach przeniesienia
dowiedział się analizując Strategię Rozwoju Powiatu. Nie czując się kompetentnym
w wydawaniu opinii, poprosił o nią wieloletnią dyrektor Poradni, Panią Marię Goździk, która
napisała: „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to ważna placówka oświatowa, przed
którą stoi szereg zadań. Od początku swego istnienia nie miała szczęścia do odpowiedniego
lokum. Przenoszona była w różne miejsca 5 lub 6 razy. Po wielu latach tułaczki znalazł się
ktoś, kto zrozumiał rolę tej placówki i jej potrzeby. Tą osobą był Naczelnik Wydziału Oświaty,
Pan Kazimierz Wróblewski, który w 2001 roku podjął decyzję, że Powiat kupi budynek od
stomatologii i przeniesie tam Poradnię. Po głębokim namyśle na ten cel został przeznaczony
budynek przy ul. Kopernika 4. Został on wyremontowany, dostosowany do potrzeb Poradni
i odpowiednio wyposażony. Ulokowanie Poradni właśnie w tym miejscu ma bardzo wiele
zalet. Budynek mieści się w centrum miasta w równych odległościach od dworca kolejowego
i autobusowego. Wielu uczniów, rodziców z dziećmi przyjeżdża do Poradni pociągiem lub
autobusem. W budynku mieści się tylko Poradnia i zapewnia to dzieciom, uczniom, rodzicom
i pracownikom dobre warunki do badań, terapii, wywiadów z rodzicami, szkoleń a także ciszę,
spokój i intymność. Pobliski parking jest dodatkowym udogodnieniem dla przyjeżdżających
samochodami. Rodzice oczekując na dzieci zajęte badaniami lub terapią mają możliwość
załatwienia wielu spraw w pobliskich urzędach. Przeniesienie Poradni do budynku po Liceum
Ogólnokształcącym uważam za niewłaściwe. Położenie budynku i dzielenie go z młodzieżą
szkoły ponadgimnazjalnej zdecydowanie pogorszy warunki badań, terapii i samopoczucie
korzystających z Poradni. Lata starań o przyzwoite lokum dla tej placówki i trud
przystosowania jej do potrzeb zostaną zaprzepaszczone. Warte jest to przemyślenia, bo być
może za lat kilka budynek po LO potrzebny będzie w całości dla jakiejś szkoły i poradnia
znowu zostanie bez odpowiedniego lokum”. Dodał, że są to słowa osoby, która przez wiele lat
była dyrektorem Poradni. Ponadto powiedział, że niektóre samorządy jak Warszawa, Poznań,
Łódź, czy Bydgoszcz podejmują uchwały uznające ważność orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, również tych, które nie są publikowane w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze
Polskim. Wyraził nadzieję, że Rada Powiatu Rawickiego w najbliższym czasie podejmie taką
uchwałę.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest
szczególną placówką. Na przestrzeni lat dorobiła się osobności i intymności, a w chwili
obecnej będzie to zaprzepaszczone. Zgadza się, że ZS Nr 3 jest nowoczesnym budynkiem,
posiadającym windę ale z doświadczenia, jako nauczyciel wie, że często rodzice do większej
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placówki nie przyjdą. Zaapelował o rozważenie zmiany organizacyjnej, gdyż Powiat na tym
straci a rodzice będą mieli utrudniony dostęp do psychologa, czy pedagoga.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – powiedział, że Rada Miejska Gminy Rawicz
w dniu wczorajszym podjęła 3 uchwały dotyczące wsparcia działań Powiatu Rawickiego na
terenie Gminy Rawicz. Podziękował Wysokiej Radzie za wykazaną inicjatywę. Uważa, że
każda inwestycja na terenie Gminy Rawicz niezależnie od źródeł finansowana, jest inwestycją
dla jej mieszkańców. Docenia zaangażowanie i inwestowanie w Gminę Rawicz i w imieniu
mieszkańców raz jeszcze podziękował.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w odpowiedzi na interpelację radnego Jakuba
Morysona powiedział, że nie jest to nowa ustawa, obowiązuje ona już od kilku lat. Przepisy
ustawy stanowią, że powiaty poniżej 80 tysięcy mieszkańców nie mają obowiązku
sporządzania norm transportowych, czy też organizacji publicznego transportu zbiorowego.
O przygotowaniu wspomnianego planu rozmawiał z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji
i Dróg, Panem Tadeuszem Fenglerem, gdyż jest to ważny dokument a kwestia organizacji
transportu może być związana z kwestią dowozu dzieci do szkół. Dodał ponadto, że tematem
ostatniego spotkania Konwentu Starostów była organizacja transportu zbiorowego. Na dzień
dzisiejszy organizacja transportu zbiorowego leży po stronie Marszałka Województwa.
Na spotkaniach samorządowców Powiatu Rawickiego temat tworzenia takiego planu był
kilkakrotnie poruszany. Powiat może przygotować plan transportu, jego koszt to ok. 20 – 30
tys. zł. Powiat gostyński zlecił wykonanie planu i wynika z niego, że zapewniając komunikację
między stolicami gmin a siedzibą powiatu trzeba będzie do systemu dołożyć 80 tys. zł.
Na dzień dzisiejszy transport zbiorowy ogranicza się do transportu dzieci do szkół. Konwent
Starostów podjął w tej sprawie stanowisko. Pan Starosta nie wyklucza, że bezwzględny termin
wprowadzenia przepisów zostanie przesunięty o kolejne 2 lata. To, że plan się jeszcze nie
pojawił nie oznacza, że nie interesujemy się nim lub nie wiemy, że problem istnieje – dodał.
Jakub Moryson – radny – zgodził się, że ustawodawca nie określił sposobu refundowania
nierentownych połączeń. Chodzi o to, że przewoźnicy uruchamiają tylko opłacalne połączenia
a nie uruchamiają nierentownych ale społecznie uzasadnionych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – środki w budżecie na przygotowanie planu
transportowego są zabezpieczone. Plan określi on diagnozę sieci dróg i potrzeb mieszkańców
w tym zakresie. W kwestii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej powiedział, że nie chce
działać wbrew interesom dzieci z niepełnosprawnościami. To nie jest nowy pomysł a rozmowa
poprzez media nie służy merytorycznemu rozstrzyganiu, jedynie eskaluje niepotrzebne
emocje. Kilkakrotnie prowadzone były konsultacje z pracownikami Poradni, ponadto temat
przedstawiony został radnym na spotkaniu w grudniu ub. roku. Od początku nie ukrywaliśmy
jak powiedział, że reforma oświaty nie sprowadza się tylko do połączenia liceów ale także do
kilku innych zmian. Jak wszyscy wiedzą toczyły się konkursy na dyrektorów m.in. na Dyrektora
Poradni. Jutro odbędzie się spotkanie z pracownikami Poradni i nowy dyrektor będzie miał
znaczenie w tych rozmowach. Natomiast o ocenę przydatności pomieszczeń do danego celu
poproszono Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – temat przeniesienia Poradni nie jest tematem nowym i nie
zgadza się ze stwierdzeniem radnego Synorackiego, że do Strategii wpisano coś nowego.
O tym fakcie wielokrotnie wspominano podczas spotkań z gronem pedagogicznym, stosowna
informacja zamieszczona była na stronie internetowej, ukazywały się informacje medialne
związane z tym tematem. Od kiedy pojawiła się w 2014 roku 5-letnia opinia techniczna
wiadomo było, że jest problem z budynkiem Poradni. Wskazywała ona już wówczas na
zagrożenia związane z remontem dachu. Ponadto Pani Dyrektor jak i Grono Pedagogiczne
wielokrotnie zgłaszali problemy związane z nieszczelnością okien, czy wilgocią w piwnicy.
Wreszcie rzecz najważniejsza, o czym wspominał radny Wolny, czy budynek spełnia wymogi
i oczekiwania osób korzystających z Poradni. Uważamy, że do końca tak nie jest – powiedział.
Pomieszczenia, w których znajdują się gabinety specjalistyczne nie są izolowane pod
względem dźwiękowym, co powoduje pewien dyskomfort dla osób oczekujących w poczekalni
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i korzystających z Poradni. W momencie przystąpienia do rozmów i planów związanych
z reorganizacją pojawił się pomysł z przeniesieniem. Uważamy, że dużo lepszym
rozwiązaniem będzie funkcjonowanie Poradni na ostatniej kondygnacji zrewitalizowanego
budynku, z uwagi na dostępność dla osób niepełnosprawnych i bliskość szkoły specjalnej.
Mając powyższe na uwadze zlecono Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
kontrolę Jej wynik jest pozytywny. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, odbył się konkurs na
Dyrektora Poradni. Komisja wskazała kandydata a Zarząd ma nadzieję, że zatwierdzi tę
kandydaturę. Przyszły Dyrektor w swej koncepcji rozwoju Poradni wskazał, że w przeniesieniu
Poradni widzi więcej szans na rozwój niż zagrożeń. Rozumie, że każda zmiana budzi strach.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że ma nieco inne zdanie na ten temat a Pan
Wicestarosta przedstawił punkt widzenia Starostów. Zapytał o przeznaczenie budynku po
przeprowadzce Poradni.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnośnie przyszłości budynku powiedział, że zostało
zlecone opracowanie kosztów remontu. Nie ma decyzji, co do przyszłości budynku.
Przygotujemy kilka scenariuszy i przedstawimy Państwu Radnym – dodał.
Krzysztof Synaracki – radny – zaapelował do Panów Starostów o rozwagę w podejmowaniu
decyzji, gdyż trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie badania z dzieckiem autystycznym
przeprowadzonym przez boisko pełne rozwrzeszczanych dzieci..
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nie od dziś wiadomo, że na dole budynku jest szkoła
specjalna i są tam dzieci z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. W dniu jutrzejszym
odbędzie się wspomniane spotkanie i pracownicy Poradni są właściwym gronem do dyskusji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziela zdanie Pana Starosty, że jutro jest
spotkanie kandydata na dyrektora Poradni i grona pracowników. Te osoby z pewnością zajmą
jakieś stanowisko w tej kwestii.
Jakub Moryson – radny – w ubiegłym roku na konferencji dotyczącej niepełnosprawności
padały argumenty, że nie należy się wstydzić niepełnosprawności. Prowadzona w europie
akcja społeczna zmierza ku temu, aby asymilować te dzieci ze społeczeństwem. Jeśli tam
działa szkoła specjalna, do której docelowo dzieci z Poradni trafiają, to nie można wychodzić
z założenia, że najlepiej zamknąć takie dzieci w domu i ich nie pokazywać. Nie podziela
poglądu, że w tym wypadku wystąpi konflikt będący pewnym dyskomfortem dla rodziców, czy
dzieci.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – odnośnie planu zbiorowego transportu
powiedział, że Gmina Rawicz z racji wielkości i gęstości zamieszkania jest elementem tego
działania. Myśli o ankietach, jednak dane z ankiet nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość.
Gmina robi już wstępne opracowania dotyczące wprowadzenia kursów miejskich na terenie
Gminy, kładzie ponadto nacisk na dowóz młodzieży do szkół, dostęp osób starszych do
placówek służby zdrowia. Myśli tu bardziej o koncepcji próby i sprawdzenia na ile pewne
założenia, czy trasy się sprawdzą.
Mariusz Suchanecki – radny – na początku kadencji Gmina Rawicz miała plany
przeniesienia dworca PKS. Zapytał, czy Gmina idzie w tym kierunku, czy Spółka MILLA
zechce się przenieś, czy są jakiekolwiek plany współpracy z nią.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – Gmina nadal ma takie plany, nie ma
zawieszenia współpracy. W chwili obecnej Gmina Rawicz rozpoczęła procedurę miejscowego
planu zagospodarowania obszaru przy dworcu kolejowym. Jednym z elementów, jaki zostanie
wpisany, to umieszczenie tam peronów dla autobusów. Proponujemy zlokalizowanie peronów
w pobliżu dworca kolejowego na obecnych terenach należących do PKP.
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Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że Poradnię sprowadzamy do placówki nauczania
specjalnego a korzystają z niej dzieci wczesnego wsparcia, które są w pełni zdrowe, mające
drobne problemy z funkcjonowaniem w przedszkolu, czy szkole. Poprosił, aby nie traktować
tego, jako szkołę specjalną, bo Poradnia służy całemu powiatowi.
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 4
do protokołu. Powiedział, że w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”
ze środków PFRON planowane są dwa działania polegające na lepszym dostosowaniu szkoły
im. Jana Pawła II do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i budowy windy. Drugi projekt,
jaki ma być realizowany w ramach tego konkursu to zakup 2 pojazdów dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Policzyliśmy, że gdyby podzielić 165.000 zł na 7 partnerów (6 samorządów i WTZ)
wychodzi 25.000 zł na każdego z partnerów. Poprosił Radnych i Burmistrzów o wsparcie
inicjatywy, ponieważ nie w każdym naborze PFRON umożliwia zakup środków transportu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował wobec nie wniesienia pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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 i wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - powiedział, że zmiana
uchwały wynika ze zmiany wysokości dofinansowania projektu, tym samym zwiększa się
ogólna wartość projektu. Zmiana polega na dostosowaniu kwoty określonej w § 1 do
wysokości środków przyznanych na jego realizację. Następnie odczytał 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 XVI/119/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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
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uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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 i wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - powiedział, że podobnie jak
w poprzedniej uchwale zachodzi konieczność dostosowania zapisów § 1 do wysokości
środków przyznanych na realizację projektu. Następnie odczytał 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 XVI/120/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/116/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016 roku 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 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim w roku 2015.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie sprawozdania.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim przygotowywana jest w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej bez względu na jednostkę ją realizującą. Obejmuje ona osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę co roku, do dnia
30 kwietnia radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki
samorządu terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania
budżetu na rok następny. Ocena zasobów pomocy społecznej jest kompilacją sprawozdań
merytorycznych i finansowych wcześniej prezentowanych Wysokiej Radzie. Społeczeństwo
Powiatu Rawickiego jest społeczeństwem starzejącym się. Zwiększa się populacja osób
w wieku poprodukcyjnym, spada bezrobocie. Podobnie jak w kraju, w Powiecie Rawickim
występuje niezaradność i problemy opiekuńczo wychowawcze, a przy starzejącym się
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania, a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 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 XVI/121/16
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2015
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Rawickiego.
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 Ewę Kośmider – Naczelnika Wydziału Architektury,
Budownictwa i Ochrony Środowiska - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Kośmider – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska powiedziała, że z uwagi, iż okręg leszczyński Polskiego Związku Wędkarskiego został
włączony do okręgu poznańskiego zaistniała konieczność zmiany Regulaminu Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Rawickiego. 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 XVI/122/16
w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Rawickiego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.10 do 10.20.
Po wznowieniu obrad 17 Radnych było obecnych na sali narad.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
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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 Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
projekt ten realizowany jest jako projekt pozakonkursowy. Mają do niego przystąpić m.in.
szpitale powiatowe. Projekt umożliwia wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi. Projekt realizowany będzie
w partnerstwie a liderem ma być Województwo Wielkopolskie. 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 XVI/123/16
w sprawie realizacji projektu „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” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy.
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 Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Zespół Szkół Zawodowych zamierza przystąpić do realizacji ww projektu, który skierowany
jest do szkolnictwa zawodowego. ZSZ realizował go będzie w partnerstwie z Fundacją
„Partnerzy dla Samorządu” z siedzibą w Poznaniu. 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 XVI/124/16
w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 - 2025”.
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 Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
zgodnie z uwagami wniesionymi przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
i Radnych na posiedzeniu komisji opracowano dwie dodatkowe karty projekt. Karta 3.3.
dotyczy wspierania rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego oraz karta 3.4. dotyczy poprawy
stanu środowiska naturalnego.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania, a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 XVI/125/16
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2025”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2015
roku i planie robót na drogach w 2016 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
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 Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o omówienie informacji a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że Powiatowy
Zarząd Dróg w ramach bieżącego i zimowego utrzymania dróg dokonał w ubiegłym roku
następujących inwestycji: - przebudowa ul. Sienkiewicza w Rawiczu we współpracy z Gminą
Rawicz, - przebudowa drogi na odcinku Zielona Wieś–Wydawy we współpracy z Gminą
Rawicz, - przebudowa odwodnienia na odcinku Osiek–Pomocno, - opracowano dokumentację
na przebudowę drogi Nr 4910P na odcinku Łaszczyn–wiadukt DK36. W ramach bieżącego
utrzymania wykonano remonty masą na ciepło na drogach na terenie Gminy Bojanowo,
ponadto dokończono przebudowę chodnika na ul. Przyjemskiego w Rawiczu i w m. Dębno
Polskie. W ramach zaoszczędzonych środków przebudowano 300m drogi powiatowej na
odcinku Dłoń–Bartoszewice. Ponadto dokonano wycinki drzew i nasadzeń. Odnośnie planu
robót na 2016 rok powiedział, że zostały ogłoszone przetargi na przebudowę chodnika
w Kawczu i Gołaszynie, przebudowę drogi na odcinku 700m Dłoń–Bartoszewice, PZD
wystąpił do Ministerstwa Finansów o dofinansowanie przebudowy przepustu w m. Trzebosz
(wniosek przeszedł pozytywną weryfikację).
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg
działa na miarę naszych możliwości. W innych powiatach drogi są w takim stanie, że nie da
się przekroczyć prędkości 50 km/godz. Zapytał czy są pytania lub uwagi do informacji,
a wobec ich nie wniesienia poprosił o odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - 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 XVI/126/16
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2015 roku i planie robót
na drogach w 2016 roku, oraz o stanie dróg powiatowych
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków
dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego.
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 Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że Sejmik
Województwa Wielkopolskiego pozbawił kategorii dróg wojewódzkich drogi krajowe nr 5 i 36
na terenie Gminy Rawicz. Ponieważ drogi te nie spełniają kategorii dróg powiatowych zgodnie
z przepisami ustawy o drogach publicznych, powiat może te drogi pozbawić kategorii dróg
powiatowych i zostaną w porozumieniu z Gminą Rawicz zaliczone do kategorii dróg gminnych.
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 XVI/127/16
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie
powiatu rawickiego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 4910P.
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 Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że włączenie
odcinka byłej drogi wojewódzkiej do ciągu drogi powiatowej Nr 4910P spowoduje ciągłość
połączenia ww drogi z drogami krajowymi nr 5 i 36 oraz drogą wojewódzką. Droga przebiegać
będzie od granicy powiatu w m. Poniec – Sowiny – Kawcze – Łaszczyn – Rawicz (Rondo
Biały Orzeł) – skrzyżowanie z drogą nr 36 i drogą wojewódzką (Rondo Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy). Następnie odczytał projekt uchwały.
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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 XVI/128/16
w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 4910P
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 5532P.
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 Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że pozbawiony
kategorii drogi wojewódzkiej odcinek zostanie włączony w ciąg drogi powiatowej nr 5532P i
przebiegać będzie od skrzyżowania dróg powiatowych nr 4910P i 5505P od Ronda Biały Orzeł
w Rawiczu do skrzyżowania DK36 z drogą powiatową nr 5502P (ciąg ulic Poznańska –
Sarnowska – Rondo Sarnowskie im. J. Zelka, Paderewskiego, Rynek Sarnowski część
zachodnia, Kurpińskiego. 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 XVI/129/16
w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 5532P
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu
17. 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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w związku z otrzymaniem decyzji od
Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Finansów oraz wniosków kierowników jednostek
organizacyjnych Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego w planie na 2016 rok w zał. nr 1 zwiększono dochody bieżące o 7.571 zł,
a wydatki ogółem o 681.578 zł, w tym bieżące o 7.571 zł oraz majątkowe o 674.007 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 674.007 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 XVI/130/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022
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było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu
18. 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 Zarząd Powiatu dokonał autoporawki.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji o kwotę 168.000 zł
na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (PCPR w Rawiczu zwiększa środki o 166.320 zł na wypłatę świadczenia
wychowawczego i 1.680 zł na koszty obsługi tego zadania) oraz o 726 zł na uzupełnienie
środków na podwyżki dla funkcjonariuszy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów umniejszono
o 411.438 zł część oświatową subwencji ogólnej i o 404 zł część równoważącą, natomiast
zwiększono o 237.177 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększono
dochody budżetu o 32.194 zł m.in. z tytułu zwrotu za ogrzewanie za 2015 r., czynszu,
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
umniejszono o 18.684 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, odsetek redyskonta oraz odsetek
bankowych. Przeniesiono 148 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i postępowania
egzekucyjnego w związku ze zmianą klasyfikacji.
W wydatkach majątkowych:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu - wprowadzono zadanie pn.„Przebudowa drogi
powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości
Wydawy„ na kwotę 377.800 zł, oraz zwiększono wartość zadania pn.„ Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego„ o kwotę 51.000 zł na
opracowanie studium wykonalności,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zadanie pn. „dofinansowanie zakupu aparatów
ochrony dróg oddechowych” otrzymał nazwę „dofinansowanie zakupu sprzętu
specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych, wentylatora oraz podestu” oraz
wysokość zadania wzrosła o 20.000 zł,
3. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu - zwiększono zadanie pn. „Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół Specjalnych o dźwig osobowy" o kwotę 211.982 zł stanowiącą 70 %
kosztów rozbudowy oraz o 9.085 zł - koszty inspektora nadzoru,
4. DPS Pakówka - zwiększono zadanie pn. „ Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup
i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce"
o kwotę 4.140 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru.
W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:
1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zwiększono o 7.520 zł na utrzymanie dzieci z powiatu
rawickiego umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Siodle, 195 zł
na usługi, przeniesiono 16.900 zł na organizację imprezy pn. „Powiat Rawicz Festiwal”,
11.526 zł na dodatki specjalne dla pracowników ośrodka geodezyjnego, przenosi dotacje
między szkołami niepublicznymi w kwocie 19.611 zł oraz zwolniono w tych dotacjach
55.494 zł,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu - zwiększono o 2.500 zł na aktualizację
dokumentacji III etapu remontu sali gimnastycznej, 58.761 zł na wynagrodzenia i
pochodne, w tym odprawę emerytalną, przeniesiono 3.000 zł na doposażenie pracowni
sensorycznej, promocję szkoły i wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły,
3. PINB w Rawiczu - przeniesiono 4.770 zł na wypłatę dodatków zadaniowych,
4. KP PSP w Rawiczu - zwiększono o 726 zł na podwyżki dla funkcjonariuszy,
5. ZSPT CKU w Bojanowie - przeniesiono 458.841 zł na wynagrodzenia pracowników oraz
pozostałe koszty między rozdziałami,
6. Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu - zwolniono 73.735 zł na wynagrodzeniach i pochodnych,
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7. DPS Osiek- przeniesiono 15.583 zł na odprawę emerytalną,
8. PZD w Rawiczu - zwolniono 49.000 zł z bieżącej działalności w zadaniach ochrony
środowiska,
9. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu - zwolniono 19.057 zł w związku z zakończeniem
i rozliczeniem remontu dachu sali gimnastycznej,
10. I LO w Rawiczu - zwiększono 3.700 zł na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń
pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego oraz 7.200 zł na zakup tablic
interaktywnych i projektora.
Rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej umniejszono o 10.020 zł, na zadania
oświatowe - 33.725zł. Wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 674.007 zł.
Do zadań z zakresu Ochrony Środowiska wprowadzono przebudowę drogi powiatowej
w m. Wydawy na kwotę 188.900 zł mającej na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej.
Zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego skorygowano plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.914 zł z tytułu wydawania kart
parkingowych.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały.
Krzysztof Synoracki – radny – zapytał, czy dobrze usłyszał, że subwencja oświatowa została
umniejszona o 400 tys. zł.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że tak. Związane jest to z umniejszeniem
wskaźnika na szkoły zawodowe.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że na
każdego ucznia standard A zmniejszył się o 79 zł. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa
zmniejszyła się także kwota dofinansowania dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej o 790
zł na ucznia, łącznie to ok. 200 tys. mniej. Ministerstwo uzasadnia to tym, że do tej pory była
to taka sama jak dla uczniów technikum, gdzie uczniowie w szkole przebywają przez 5 dni,
natomiast zasadnicza szkoła zawodowa tylko 3 dni. Ramówka jest mniejsza o połowę,
ponadto młodociani pracownicy są dofinansowani u pracodawców.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVI/131/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Józef Niemczynowski – radny – odnosząc się do wypowiedzi radnego Krzysztofa
Synorackiego powiedział, że Pan Synoracki jest nauczycielem, ma wpływ na wychowanie
młodzieży a na sesji namawia do anarchii. Dobre zmiany, obiektywne skierowane są do
Polski, do gminy, do powiatu ale nie dla prywaty i osobistych interesów.
Krzysztof Synoracki – radny – zwrócił tylko uwagę, że trzy samorządy: Poznań, Warszawa
i Łódź podjęły uchwały w sprawie respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
niepublikowanych dzienników ustaw. To Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym,
ponadto sędziowie Sądu Najwyższego jako najwyższa władza sądownicza w Polsce również
podjęli taką uchwałę.
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Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że mija rok od zmiany ustawy o kartach parkingowych
dla osób niepełnosprawnych i działaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności. Poprosił o przygotowanie informacji o ilości wydanych orzeczeń
według nowych przepisów, ilości wydanych kart parkingowych według nowych i starych
przepisów.
20. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że na jego ręce wpłynęło pismo
(załącznik nr 18 do protokołu) ze Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy
Volkswagen AG. O kilka słów wyjaśnienia poprosił Pana Tadeusza Fenglera – Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Dróg.
Tadeusz Fengler – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg – powiedział, że Spółka
Volkswagen zamontowała w produkowanych w latach 2009 – 2015 samochodach marki
Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche oprogramowanie manipulujące ilością emitowanych
spalin. Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, którego jest
członkiem. Na jednym ze spotkań był Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa oraz Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego, któremu podlega badanie i wydawanie homologacji.
Na kanwie zaistniałych wydarzeń powstało Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez
Spółki Grupy Volkswagen AG reprezentowane przez Prezesa Zarządu, radcę prawnego Jacka
Świecę. Skierował w tej sprawie pismo do wszystkich powiatów. W ślad za tym Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji podjęło stanowisko, które odczytał (załącznik
nr 19 do protokołu). Dodał, że sprawa ta jest nadal w toku a my jedynie możemy czekać.
Natomiast chcąc cofnąć rejestrację pojazdom mającym błędne odczyty emisji spalin, musi być
zmieniona homologacja.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia pytań do
wypowiedzi Pana Naczelnika oddał głos radnemu, Panu Pawłowi Matysiakowi.
Paweł Matysiak – radny – powiedział, że Sejm uchwalił ustawę o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. W związku z powyższym zapytał, czy są znane nazwy ulic na terenie
powiatu, które będą zmieniane i kto poniesie tego koszty.
Jakub Moryson – radny – nawiązał do subwencji oświatowej, której Starostwo na ten rok
otrzymało o ponad 400 tys. zł mniej a Gmina Rawicz o 600 tys. zł. Nie posiada informacji
odnośnie pozostałych Gmin. Jest to niekorzystny trend, ponieważ do tej pory nie umniejszano
subwencji. Niepokoi fakt, że na samorządy zrzuca się coraz więcej zadań, za którymi nie idą
pieniądze. Ogranicza nas to zarówno w inwestycjach, jak i działaniach oświatowych.
Szymon Węcłaś – radny – powiedział, że w roku ubiegłym dokonano odmulenia rowu na
odcinku drogi powiatowej Osiek – Pomocno. W jego ocenie remont nie poprawił
bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Poprosił o ponowne utwardzenie pobocza po stronie
zamulenia rowu, gdzie jest duży uskok.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - powiedział, że faktycznie rów
został skanalizowany ale droga nadal jest nierówna. Należałoby wyrównać nawierzchnię
a z uwagi na wysokie koszty w roku bieżącym nie ma możliwości jej naprawy.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o jakiej długości odcinka mówimy - zapytał.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - odpowiedział, że o 400m.
Wiesław Ceglarek – radny – zapytał, czy odbył się przetarg na dzierżawę gruntów w DPS
w Pakówce.
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Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że jeszcze nie został ogłoszony.
Mariusz Suchanecki – radny – zapytał o konkursy na dyrektorów szkół, czy zostały już
rozstrzygnięte, czy będą ponowne konkursy.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – powiedział, że we wtorek odbyły się posiedzenia komisji
konkursowych, którym przewodniczył. Wpłynęły 3 oferty, jedna na Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i dwie na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
Na Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie nie wpłynęła
żadna oferta. W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoniła kandydata na
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pana Piotra Popielasa. Wyraził nadzieję,
że Zarząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zatwierdzi kandydaturę. Natomiast w wyniku
postępowania konkursowego pozostali dwaj kandydaci nie spełnili wymogów formalnych.
Mając powyższe na uwadze Zarząd podejmie dalsze kroki w celu wyłonienia kandydata na
Dyrektora I LO.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi. Wobec ich nie wniesienia poinformował
o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się dnia 19 maja br. Przypomniał ponadto, że dnia
30 kwietnia br. mija termin złożenia przez Radnych oświadczeń majątkowych.
21. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XVI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.15.

Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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