OR. 0002.7.2016

Protokół nr XVII /2016
z obrad XVII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 19 maja 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
Wiesław Ceglarek
Sławomir Gwizdek
Antoni Jórdeczka
Rudolf Kołeczko
Romuald Krzyżosiak
Zdzisław Maćkowiak
Paweł Matysiak
Ireneusz Młynek
Jakub Moryson
Józef Niemczynowski
Antoni Sędłak
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
Jan Sierpowski
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XVII 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.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
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 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawicki.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

W trakcie przedstawiania porządku obrad na salę narad wszedł radny Sławomir Gwizdek,
a więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XVI 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 XVI sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zdzisław Maćkowiak – radny – od jakiegoś czasu trwa dyskusja o rozbudowie szpitala
i Zespołu Szkół Zawodowych. Zapytał o terminy opracowania dokumentacji dotyczącej
rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych. Ponadto Radny, Krzysztof Synoracki wspominał, że nie
jesteśmy biednym powiatem i trzeba będzie poszukać pieniędzy na oświatę i służbę zdrowia.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że do mieszkańców docierają tylko informacje
medialne odnośnie SPZOZ Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapytał Prezesa
Zarządu Szpitala Powiatowego, na jakim etapie są rozmowy z Gminą Rawicz.
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Krzysztof Synaracki – radny – prostując wypowiedź radnego Zdzisława Maćkowiaka,
powiedział: „chciałbym zacytować dokładnie co powiedziałem: nie jesteśmy aż tak biednym
powiatem żeby nie można było zapłacić nauczycielom za wygaszenie szkoły”.
Jakub Moryson – radny – zapytał, czy w tym roku ze środków Powiatowego Zarządu Dróg
udałoby się wyrównać nawierzchnię drogi w Słupi Kapitulnej. Z drogą główną krzyżują się drogi
powiatowe, które są jednocześnie wjazdami np. do sklepu. Jest także tzw. „kisówka” łącząca
Słupię z inną wsią. Mieszkańcy zgłaszają, że gdy pada deszcz na wysokości zabudowań są
problemy z dojazdem do posesji. Poprosił o wyrównanie drogi tłuczniem lub kruszywem.
Antoni Jórdeczka – radny – nawiązał do drogi Pępowo – Dłoń. Odcinek tej drogi został
wyremontowany przez Powiat Gostyński, ale skrzyżowanie w Dłoni niskimi nakładami można by
wyremontować poprawiając tym samym bezpieczeństwo.
Maciej Dubiel – Burmistrz Bojanowa – podziękował Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg
za naprawę przepustu w Trzeboszu pod drogą powiatową oraz za wyczyszczenie pobocza na
wysokości parku ODR-u. Dodał, że mocno zaawansowane są prace budowy chodnika
w Gołaszynie. Termin budowy chodnika w Kawczu mija 30 czerwca br. a zaniepokojenie budzi
fakt braku wykonawcy na tym odcinku. W imieniu Kierownika ODR-u i swoim zaprosił Zebranych
na Targi Rolnicze do Gołaszyna oraz Dni Bojanowa. Media przekazały informacje o planowanej
rozbudowie drogi ekspresowej S-5 w kierunku Leszna. Podpisano kontrakt na węzeł południowy
(ok. 19 km) z Firmą Budimex, termin realizacji 22 miesiące. Wyraził zaniepokojenie, gdyż Gmina
Bojanowo jeszcze nie odbudowała dróg po budowie odcinka Kaczkowo – Korzeńsko,
a będzie musiała odbudowywać je ponownie. Dotarła do niego informacja, że na bocznicy
kolejowej w Bojanowie ma być przeładowywany tłuczeń. Zapytał, czy Pan Starosta bądź
Kierownik PZD mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Inwestycja jest potrzebna, ale będzie się
to działo kosztem dróg powiatowych i kosztem niepokoju mieszkańców.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Rydzyna także ma bocznicę
a byłoby bliżej.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Rawiczu –
powiedział, że Szpital nie jest stroną w dyskusji, jednak bierze udział w negocjacjach na temat
statusu pracowników. Każdy pracownik SPZOZ podlega analizie i Szpital ustosunkowuje się, co
do możliwości jego zatrudnienia w szpitalu. Wcześniej deklarował, że gdyby doszło do
przeniesienia pracowników odbędzie się to w taki sposób, aby żaden z pracowników nie stracił
na tym. Ponadto musimy dostosować każdego pracownika do warunków i regulaminu szpitala.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że powiat daje taką możliwość ale nie zmusza
do skorzystania z niej. Decyzja należy do SPZOZ, którego organem prowadzącym jest Gmina
Rawicz. W kwestii przygotowań Szpitala powiedział, że jeszcze przed wakacjami na wspólnym
posiedzeniu Komisji zostaną przedstawione propozycje dostosowania. W roku ubiegłym
wystąpiliśmy do Gminy Rawicz o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, niezależnie
od wyboru koncepcji. Jednym z etapów jest wyłonienie architekta urbanisty, który poprowadzi te
prace dla Gminy. Architekt przedstawił projekt zagospodarowania budynku internatu przy
szpitalu. Budynek jest pod pieczą konserwatora zabytków, który nie wyraził zgody na
zaproponowaną koncepcję. W temacie szkół powiedział, że koncepcja była konsultowana i
zlecono dokumentację projektową. Zakładamy, że dokumentacja projektowa będzie gotowa do
końca lipca i pozwoli na aplikację o środki zewnętrzne. Koszt rozbudowy Zespołu Szkół
Zawodowych to 10 mln zł a takich pieniędzy nie znajdziemy w budżecie. Na początku czerwca
na terenie Powiatu przebywać będzie Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu
Marszałkowskiego, chcemy zapoznać ją z naszymi potrzebami. Nawiązując do infrastruktury
w oświacie powiedział o budowie boiska wielofunkcyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym.
Przetarg został rozstrzygnięty i na dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Ostateczny
koszt inwestycji to 528.000 zł. W kwestii drogi w Słupi Kapitulnej zapewnił, że temat omówi
z Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg. Dodał, że cały czas gromadzone są środki na
priorytetowe inwestycje. Odpowiadając radnemu Antoniemu Jórdeczce powiedział, że
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wspomniane skrzyżowanie jest w fatalnym stanie i Kierownik PZD przygotuje wstępne analizy
przebudowy samego skrzyżowania. Wyraził ubolewanie, że nie udało się zrobić przebudowy
drogi wspólnie z Powiatem Gostyńskim. Odnośnie drogi S-5 dodał, że należy się cieszyć, że
drogi powstają. Dziś nie można sobie wyobrazić ruchu, jaki był w centrum miasta a powstanie
nowego odcinka spowoduje jeszcze większe odciążenie miasta. Zgłosił się wykonawca i
w poniedziałek odbędzie się spotkanie, na którym poznamy jego oczekiwania i propozycje.
Powiat do dziś odczuwa bolesne skutki umów z firmą Alpine i przy zawieraniu nowych będzie
bardziej ostrożny. W kwestii chodnika w Kawczu - wykonawca zadeklarował, że wykona prace
w terminie, natomiast w Gołaszynie prace trwają. Nawiązał także do wspólnych inwestycji
finansowanych 50:50, jakie udało się zrealizować z Gminami Rawicz, Pakosław i Bojanowo.
Zygmunt Wolny – radny – odnosząc się do drogi Pępowo – Dłoń powiedział, że Powiat Rawicki
składał wniosek o przebudowę tej drogi wspólnie z Powiatem Gostyńskim. Wniosek Powiatu
Gostyńskiego został zakwalifikowany a nasz nie, gdyż przebiegał w polu. Kryteria oceny
wniosków były dziwne, co wypomnieliśmy Wojewodzie. W terminie późniejszym do Krajowej
Dyrekcji Dróg i Autostrad złożony został wniosek o przebudowę wspomnianego skrzyżowania.
Ustnie zapewniono nas, że jak tylko znajdą się środki skrzyżowanie zostanie przebudowane,
czego do dnia dzisiejszego nie uczyniono.
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.
Antoni Jórdeczka – radny – dodał, że reprezentował Pana Starostę w Gostyniu na Świętej
Górze, gdzie mówiono o ekologii i zagrożeniu odkrywkową kopalnią węgla brunatnego oraz
w Wielkopolskich Obchodach Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim.
Krzysztof Synaracki – radny – wiemy, że wyłoniono dyrektorów w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej i I Liceum Ogólnokształcącym, a co z Bojanowem zapytał.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – powiedział, że do konkursu na stanowisko dyrektora nie
zgłosił się żaden kandydat. W takim przypadku ustawodawca nie przewidział ogłoszenia
drugiego konkursu, dlatego Zarząd Powiatu w najbliższym czasie powierzy obowiązki dyrektora
tej placówki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2015
rok.
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 Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego –
o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przypomniał, że priorytetami Zarządu Powiatu obecnej
kadencji są oświata, szpital, kopalnia oraz inwestycje. Odnosząc się do budżetu 2015 roku
powiedział, że dochody stanowiły kwotę 50,5 mln zł (przy założeniach na dzień 1 stycznia 2015
r. - 47,8 mln zł). wydatki 50,7 mln zł (47,3 mln), przychody 1,5 mln zł (0,3 mln zł), rozchody 1,3
mln zł (0,8 mln zł). Budżet dostosowywany był do inwestycji i potrzeb. W niełatwej sytuacji
finansowej Powiatu pojawiła się możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 400.000 zł. Mieszkańcy Powiatu z pewnością patrzą na ilość pozyskanych
środków zewnętrznych. W trakcie roku udało ich się ich pozyskać ogółem 840.514,96 zł, z
czego ponad 100.000 zł z WFOŚ na Program usuwania azbestu. Dzięki partnerstwu 50:50
udało się wiele zadań zrealizować, za co podziękował włodarzom Gmin. Ponadto dzięki dotacji
Wojewody Wielkopolskiego udało się zrealizować remont dachu w DPS Osiek. Powiedział także
o wydatkach inwestycyjnych w:
> oświacie - 1,2 mln zł,
> szpitalu - 325.000 zł (300.000 zł podniesienie udziałów, co umożliwiło realizację różnych
potrzeb
w tym zakresie oraz 25.000 zł na założenie parku uzdrowiskowego),
> drogach - 1,2 mln zł,
> pozostałe - 297.000 zł
Odniósł się także do najważniejszych inwestycji i remontów 2015 roku:
> przebudowy ul. Sienkiewicza w Rawiczu - 50% wsparcia przez gminę,
> przebudowy drogi–chodnika na odcinku Zielona Wieś – Wydawy, 50% wsparcia przez gminę,
> przebudowy drogi Osiek – Pomocno, 50% wsparcia przez gminę,
> przebudowy drogi Zmysłowo – Szurkowo. Wartość wykonanych robót ok. 120.000 zł, koszt dla
powiatu 0 zł)
> dokumentacji na przebudowę drogi Rawicz - Łaszczyn ETAP I (od wiaduktu na DK36 do
skrzyżowania w m. Łaszczyn),
> zakupu oznakowanego radiowozu oraz rowerów dla Komendy Powiatowej Policji,
> remontu dachu w DPS Osiek,
> remontu dachu w I LO w Rawiczu,
> remontu dachu sali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
> budowy pracowni gastronomicznej i pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół
Zawodowych
w Rawiczu,
> zagospodarowania terenu przy szpitalu na park uzdrowiskowy,
> dofinansowania przebudowy placu przed KP PSP,
> małych i przyjaznych inwestycji dla mieszkańców i na wniosek mieszkańców,
> dotacji dla szpitala w wysokości 300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu
o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji
o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że sprawozdanie finansowe składa się
z czterech sprawozdań określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów o szczególnych
zasadach rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Składa się ono z:
- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunku zysków i strat jednostki,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki, które obejmują dane wynikające z poszczególnych
sprawozdań jednostek budżetowych.
Sprawozdania te sporządzono na podstawie informacji z piętnastu jednostek organizacyjnych
powiatu.
Dochody Powiatu za 2015 rok zostały wykonane 50.681.627,80 zł, tj.100,53 % planu, natomiast
wydatki w kwocie 48.983.048 zł, tj. 96,55 % założonego planu. Dotacje celowe na zadania
bieżące stanowią 21,49 % dochodów ogółem, Subwencje 39,65 %.
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Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat
otrzymał 1.433.650,88 zł na inwestycje drogowe, kursy zawodowe uczniów, na zwrot kosztów
umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzinach zastępczych na
terenie powiatu oraz kosztów pobytu mieszkańca w warsztatach terapii zajęciowej. Wpłynęła też
kolejna rata sprzedaży budynku byłego internatu w Bojanowie.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane
z wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 64,18 % wydatków ogółem, wydatki na realizację zadań
statutowych – 24,74 %, a wydatki majątkowe tylko 5,07%.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 708.381,57 zł. Związane były one z utrzymaniem czystości dróg powiatowych,
prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot kosztów za
umieszczenie dzieci z terenu powiatu rawickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej
i rodzinach zastępczych, zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Powiat
również udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu
turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i ochrony środowiska.
W 2015 roku Powiat otrzymał dotacje na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczenia, dofinansowano zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek
szkolnych- zgodnie z rządowym programem wspierania w zakresie szkoły podstawowej
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży- „Książki naszych marzeń” oraz w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Otrzymano również środki na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie oraz na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sfinansował
realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie Powiatu Rawickiego w 2015 roku, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekazał środki za złomowanie samochodów przejętych przez powiat
i wycofanych z eksploatacji.
W 2015 roku zakończono dwa projekty realizowane przy udziale środków unijnych, tj. Kadry na
miarę przyszłości, który był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu od 2012 roku,
mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej
w regionie oraz „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim”, który był realizowany od 2013 r.
W ubiegłym roku Powiat przystąpił do projektu ERASMUS PLUS Polska Edukacja plus
europejska praktyka początkiem kariery zawodowej, który jest realizowany przez Zespół Szkół
Zawodowych
w Rawiczu do 2017 roku.
Na koniec 2015 roku 5 jednostek organizacyjnych powiatu wykazało należności wymagalne
m.in. czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
naliczone rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
Powiat na koniec roku nie miał zobowiązań wymagalnych.
W 2015 roku spłacono raty czterech kredytów i dwóch pożyczek w łącznej kwocie 1.259.120 zł
i na koniec roku zadłużenie powiatu umniejszyło się do kwoty 10.573.980 zł i stanowiło 20,87 %
wykonanych dochodów. Dla porównania na koniec 2014 roku wynosiło 23,25 % wykonanych
dochodów (2014-50.905.565,64 zł)
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 13 jednostek organizacyjnych powiatu i w porównaniu
do 2014 roku zwiększyło swą wartość o 1.179.497 zł, głównie z tytułu przeprowadzonych
inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych np. samochodu, czy zakupu
wyposażenia. Powiat również otrzymał od Gminy Rawicz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu
ulic 17 stycznia, Kamińskiego i Wały Powstańców Wlkp i następnie przekazał ją wraz
z sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic Przyjemskiego i 3-go Maja do Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Od Gminy Rawicz nabyto działkę oraz przejęto grunty
położone w Rawiczu i jednocześnie przekazano Gminie inne nieruchomości, a zgodnie
z umową darowizny otrzymano od Gminy Jutrosin nieruchomość położoną w Dubinie oraz

6

prawo wieczystego użytkowania. Na mocy prawa PKP przejęło nieruchomości położone
w Gołaszynie pod inwestycję kolejową. Część środków trwałych i wyposażenia została
zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2015 roku objął 60 udziałów w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu na łączną kwotę
300.000 zł oraz 2 udziały w samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych w Gostyniu na
kwotę 20.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego
w Bojanowie oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gołaszynie.
W 2015 roku powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 546.773,80 zł, m.in. z tytułu
odszkodowania za grunt przejęty pod inwestycję PKP, raty za sprzedaż budynku byłego
internatu w Bojanowie, czynszów.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a następnie odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2015 rok.
Uchwała Nr SO-0954/7/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 04 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. W pierwszej
kolejności Pana Szymona Węcłasia – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie
opinii Komisji Rewizyjnej.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok, stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Pawła
Matysiaka - Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Paweł Matysiak – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Jakuba
Morysona – Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawił opinię
Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że radni Klubu Platformy Obywatelskiej RP zapoznali się
ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego
za 2015 rok. Po jego przeanalizowaniu Klub radnych PO RP jest za udzieleniem absolutorium
Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Paweł Matysiak – radny – przedstawił stanowisko Klubu radnych PSL i PiS.
Stanowisko Klubu Radnych PSL i Pis, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że klub radnych Porozumienie Samorządowe
będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Radni Klubu uważają, że
w trudnym czasie, gdy budżety są małe, gospodarowanie nie jest łatwe. Można mówić
o różnych koncepcjach, wizjach ale mamy świadomość wielkości budżetu. Na zakończenie
pogratulował Pani Skarbnik i Zarządowi.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że Starosta przedstawiając budżet 2015 roku cieszył się,
że przekroczył 50 mln zł a największy wynoszący ponad 54 mln zł był, gdy były środki unijne.
Wpływ na budżet ma przede wszystkim subwencja oświatowa i PIT. Co do realizacji budżetu nie
ma zastrzeżeń. Dodał, że od początku obecnej kadencji Pan Starosta przy każdej sposobności
krytykuje poprzedni Zarząd. Ostatnio miało to miejsce na uroczystym otwarciu Centrum
Rehabilitacji. Nie wspomniano, że realizację tego zadania rozpoczął poprzedni Zarząd,
a pojawiły się pretensje, że nie ma kontraktu z NFZ. Nie mając pełnego wyposażenia jednostki
nie sposób podpisać kontrakt z NFZ. Krytyka jest właściwa ale jego zdaniem krytyka
powyborcza powinna już ustać. Wcześniej wspominał o działaniach III i IV kadencji w kwestii
dróg. Niejednokrotnie Zarząd planuje pewne działania ale ustawodawca je zmienia, jako
przykład podał zwroty za Karty Pojazdu. W kwestii szpitali słychać głosy o mapach potrzeb
usług medycznych. Czym to się zakończy nie wiadomo. Na zakończenie dodał, że budżet bez
środków unijnych zrealizowany został dobrze. Zwrócił się do Burmistrzów i Wójta, że sprawa
usuwania azbestu to nie jest zadanie powiatu ale gmin. Ponieważ rok 2032 zbliża się powoli,
zaapelował o włączenie się gmin do tego programu. Kończąc swoją wypowiedź powiedział, że
wstrzyma się od głosu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nie zgadza się z narracją radnego, Pana Zygmunta
Wolnego odnośnie krytyki wokół poprzedników. Pokazał radnym jedynie to, co zostało zrobione
w roku ubiegłym. Podziękował za wszystkie opinie a także klubowi opozycyjnemu za zaufanie.
Podziękował za decyzje, niejednokrotnie trudne, jakie zapadały w trakcie roku.
Antoni Jórdeczka – radny – powiedział, że gdy półtora roku temu koalicja przejmowała władzę,
Pan Starosta przedstawił priorytety na obecną kadencję. To są trudne tematy i ma świadomość,
że wszystkich założeń nie uda się zrealizować. Reorganizacja oświaty to trudny temat a pomimo
to zdecydowano się na ten krok. Efekty poznamy w kolejnych latach. W kwestii inwestycji
oświatowych powiedział, że wszystko idzie w kierunku szkolnictwa zawodowego i technicznego.
O inwestycjach w szkolnictwie zawodowym poprzedni Zarząd mógł myśleć, co najmniej rok
wcześniej. W kwestiach dotyczących szpitala dyskutowano od dawna ale decyzje musiały
zapaść bardzo szybko i Zarząd podjął zdecydowane kroki. Odnośnie kopalni powiedział, że gdy
w poprzedniej kadencji pierwszy raz zabrał głos w sprawie kopalni temat był bardzo
bulwersujący. Mówiono, że to tylko odwierty, że nie ma się czego bać. Dziś wiadomo, że jest to
realne zagrożenie dla środowiska. Wszyscy radni wiedzą, że wymienione trzy zadania są
najważniejsze. Zaapelował aby radni skupili się nad tymi zadaniami, gdyż będą one służyć
społeczeństwu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu - odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym zapytał, czy są pytania lub
uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XVII/132/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2015 rok
było 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

8

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że Panowie radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Szymona Węcłasia –
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego,
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-0955/12/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2015 r., stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Krzysztof Synoracki – radny – zwrócił uwagę Panu Staroście na sposób wysławiania się,
kiedy Pan Starosta mówił, że niektórzy radni opozycji kierując się odpowiedzialnością głosowali
–za razem z koalicją. Oświadczył, że czuje się odpowiedzialnym radnym, mimo że
niejednokrotnie głosuje inaczej niż koalicja.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi, a wobec ich nie wniesienia powiedział, że zamyka dyskusję. Następnie odczytał projekt
uchwały i zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XVII/133/16
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok
było 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zarządził przerwę od 1100 do 1115.
Po przerwie w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi 74% ustawowego składu Rady.
Nieobecni radni, Panowie Adam Bandura, Ryszard Bijak, Mariusz Suchanecki, Romuald
Krzyżosiak.
8. 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 posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z otrzymanymi środkami zewnętrznymi:
> dochody ogółem zwiększono o 410.715 zł, w tym bieżące o 93.532 zł oraz majątkowe
o 317.183 zł.
> wydatki ogółem o 145.685 zł, w tym bieżące o 93.857 zł oraz majątkowe o 51.828 zł.
Umniejszono wolne środki w kwocie 265.030 zł.
W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono w ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Polska
edukacja plus europejska praktyka-początkiem kariery zawodowej” łączne nakłady finansowe,
limit 2016 oraz limit zobowiązań o 10.330 zł w związku ze wsparciem indywidualnym uczniów
w formie kieszonkowego z tytułu zmiany kursu euro.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVII/134/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2022
było 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
9. 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 posiedzeniach 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 autopoprawki.
Dochody powiatu zostały zwiększone o:
1. DPS Pakówka - 55.077 zł na wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
złomowanie sprzętu, dopłaty rolnej za 2015 rok oraz nadpłaty składek ZUS za lata 20132015,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - 11.790 zł z tytułu najmu, umowy partnerskiej i umowy
sponsoringu podczas imprezy Powiat Festiwal Rawicz,
> 10.680 zł dochody należne jst z zadań zleconych, od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano
informację o zwiększeniu dotacji o 16.310 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę
nieruchomościami.
Otrzymano od Gminy Rawicz pomoc finansową na dofinansowanie studium wykonalności
na zadanie pn. „budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego„
w kwocie 17.000 zł, „przebudowy drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy
w zakresie odwodnienia w m. Wydawy„ na kwotę 188.900 zł oraz na dofinansowanie zakupu
pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 25.000 zł.
Otrzymano od Gminy Pakosław pomoc finansową na dofinansowanie studium wykonalności
na zadanie pn. „budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego„
w kwocie 17.000 zł.
Otrzymano informację, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie pt.
„Dostępność rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu
Pomocy Społecznej w Pakówce”„ w kwocie 68.958 zł.
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W wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu - w zadaniu pn.„ Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny
sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze
powiatu rawickiego„ skorygowano źródło finansowania o 34.000 zł oraz pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia
w m. Wydawy„ o kwotę 188.900 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej od Gminy Rawicz
i Gminy Pakosław,
- umniejszono zadania pn. „przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5494P
Dłoń - Paradów” o 46.686 zł, „przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w miejscowości Rawicz
na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej" o 400 zł,
„zakup zamiatarki” o 7.927 zł,
2. DPS Osiek - wprowadzono zadanie pn. ”Zakup urządzenia do zwalczania bakterii legionelli„
na kwotę 7.000 zł,
3. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - wprowadzono zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu
pojazdów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce„ na kwotę 50.000 zł,
- umniejszono zadania pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" o kwotę 17.061 zł, ”zakup
kserokopiarki" o 1.588 zł, „wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję
zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” o 468 zł,
- przeniesiono 13.200 zł z zadania pn. „wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy
I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu” na zadanie pn.„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu”,
4. DPS Pakówka - zwiększono wartość zadania pn. „Dostępność rehabilitacji poprzez zakup
i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce”
o kwotę 68.958 zł ze środków PFRON.
W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:
1. PZD w Rawiczu - przenosi 1.100 zł na szkolenie pracowników w ramach badań
okresowych BHP i ppoż.,
2. PCPR w Rawiczu - przenosi 12.400 zł na kontynuowanie oraz usamodzielnienie dla
3 nowych wychowanków opuszczających miejski ośrodek wychowawczy, oraz na obsługę
pocztową, jednocześnie zwalnia 13.721 zł,
3. ZS nr 3 w Rawiczu - zwiększa o 2.116 zł na wzrost kosztów wymiany nagrzewnicy, 350 zł
na umowę zlecenie na egzamin poprawkowy uczniów byłego Technikum Fototechnicznego,
4. ZSPT w Bojanowie - zwiększa o 1.050 zł na szkolenie dla dyrektora z zakresu arkusza
organizacyjnego, przenosi 2.000 zł na umowy zlecenia,
5. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zwiększa o 129.515 zł na dotację dla powiatu
tatrzańskiego za 4 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu
socjalizacyjnego-Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, o 11.790 zł na
wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, 16.310 zł na aktualizację opłat rocznych
z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
przenosi 450 zł na organizację turnieju strzeleckiego oraz szkolenia obronnego, 5.000 zł na
konserwację i naprawę urządzeń, 100 zł na wydanie opinii przez Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, 670 zł na umowę zlecenie dla likwidatora Zespołu
Szkół nr 3, 500 zł na szkolenie organizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego,
6. ZSS w Rawiczu - przenosi 3.000 zł na szkolenie z zakresu arkusza organizacyjnego,
7. DPS Pakówka - zwiększa o 55.077 zł oraz przenosi 3.772 zł na zakup środków czystości,
naprawy sprzętu oraz usługi pielęgniarskie,
8. PPP w Rawiczu - przenosi 1.000 zł na szkolenie Vulcan oraz zwiększa o 20.000 zł na
organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
9. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 10.330 zł na wsparcie indywidualne uczniów w formie
kieszonkowego w ramach projektu Erasmus+ oraz 15.643 zł na wypłatę odprawy
emerytalnej.
Rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej umniejszono o 118.960 zł oraz na realizację
zadań oświatowych o 35.643 zł. Umniejsza się wolne środki o 265.030 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.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVII/135/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na 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. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie sprawozdania.
W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Rady na salę obrad wszedł radny, Pan Adam
Bandura, a więc w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79% ustawowego składu
rady.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że co roku
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z Programu współpracy Powiatu
Rawickiego z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. W sprawozdaniu szczegółowo
opisano zadania realizowane z zakresu:
o działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
o porządku i bezpieczeństwa publicznego,
o kultury i sztuki,
o turystyki i krajoznawstwa,
o wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
o ochrony i promocji zdrowia,
o nauki i edukacji.
Zawarto finansowe i niefinansowe formy współpracy m.in. „Silni i Samorządni” realizowany
przez Wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych. Dzięki tej współpracy powstał nowy
Program na 2016 rok. Została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
która pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
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 XVII/136/16
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawicki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Komisja Spraw
Społecznych i Rolnictwa wniosła o ujednolicenie formy osobowej treści uchwały. Poprosił Panią
Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - o omówienie projektu
uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
poprzednią uchwałę Rada Powiatu podjęła w 2009 roku. W odniesieniu do uprzednio ustalonych
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, doprecyzowano zapisy dotyczące
kryteriów oraz trybu przyznawania tychże nagród. W § 4 pkt 8 i 9 zmieniono formę.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są uwagi a wobec ich nie
wniesienia zapytał, czy z uwagi na obszerną treść uchwały jest konieczność jej odczytywania.
Radni odpowiedzieli, że nie.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVII/137/16
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Zygmunt Wolny – radny –podziękował za pisemną informację nt. wydanych kart parkingowych.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – w kwestii odpowiedzi na wniosek złożony na
ostatniej sesji przez radnego, Pana Pawła Matysiaka dotyczący konsekwencji finansowych dla
mieszkańców w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2016 roku ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Zapis art. 5 ww ustawy stanowi, że pisma i postępowania
sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ustawy są wolne od opłat. W ust. 2 zapisano, że ważność zachowują wszystkie
dokumenty np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport do czasu, kiedy upływa ich termin
ważności. Jedyne koszty, jakie muszą ponieść mieszkańcy to zmiana tabliczki na budynku.
Paweł Matysiak – radny – jeśli dowody osobiste wydawane są na 10 lat, to czy stare tablice na
budynkach mogą funkcjonować także przez 10 lat.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – jeśli chodzi o wymianę tablic na budynkach jej
zdaniem tak długiego czasokresu nie ma. Natomiast, jeśli chodzi o dowód osobisty, jako
dokument – do czasu utraty ważności.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
13. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
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Krzysztof Synaracki – radny – wobec ustalonego porządku obrad sesji zasugerował, aby
prowadzić obrady zgodnie z jego porządkiem.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – niejednokrotnie informacje przekierowywane są do
pracowników, ponadto na sesję zapraszamy gości, których obowiązki niejednokrotnie kolidują
z czasem trwania sesji. Sądził, że dopuszczenie ich do głosu w tym momencie usprawni pracę
Rady. Dodał, że jeżeli w przyszłości pojawią się podobne uwagi, dostosuje porządek obrad do
zgodności z zaplanowanym porządkiem.
Antoni Jórdeczka – radny – powiedział, że Starosta w ok. 99% odpowiada na bieżąco a tylko
1% po zasięgnięciu opinii pracownika. Zaproponował zmianę porządku obrad. Za punktem
interpelacje i zapytania radnych umieścić punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – niektóre tematy wymagają przygotowania
merytorycznej odpowiedzi i niezbędne jest zasięgnięcie opinii pracownika. Był pewien, że
wprowadzona elastyczność służyła temu, z drugiej strony rozumie zaniepokojenie radnego,
Pana Krzysztofa Synorackiego.
Zdzisław Maćkowiak – radny – zaproponował, aby Rada zastanowiła się, jak ma wyglądać
porządek obrad od strony formalnej. Może być sytuacja, że Panowie Starostwie będą musieli
zasięgnąć zdania danego pracownika, by rzetelnie odpowiedzieć na pytanie lub udzielić
pisemnej odpowiedzi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że obrady prowadzi Przewodniczący Rady
a szybka odpowiedź służy sprawności prowadzenia obrad, jednak podda się woli Rady.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował o terminie kolejnej sesji, która
odbędzie się dnia 30 czerwca br.
14. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XVII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.30.

Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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