OR. 0002.11.2016

Protokół nr XX/2016
z obrad XX sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 12 września 2016 r. o godz. 930.

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

Nieobecni:
Jan Sierpowski
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XX sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych,
co stanowi 95% 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.
Radni Rady Powiatu pożegnali Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Rawiczu, st. bryg. Sławomira Rojdę i powitali nowego Komendanta, st. kpt. Piotra
Kucharskiego.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki
pismem z dnia 5 września br. (załącznik nr 3 do protokołu) wniósł o rozszerzenie porządku
obrad o temat: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego w 2016r. do
realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
„Program wyrównywania różnic między regionami III", po czym odczytał jego treść.
Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) rada może wprowadzić zmiany w porządku
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zaproponował, aby temat
rozpatrzyć jako pkt 20 porządku obrad, po czym przystąpił do głosowania nad rozszerzeniem
porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 18 radnych.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im.
Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą
Rawicz w realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz
z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą
Jutrosin w realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec – Rawicz, na odcinku Łaszczyn –
wiadukt DK-36”.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi
społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Aktywni-Samodzielni”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Rawicki.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego w 2016r. do realizacji
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn." Program
wyrównywania różnic między regionami III".
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XIX 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 XIX sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Krzysztof Synoracki – radny – jak Zarząd Powiatu widzi przyszłość Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie - zapytał.
Zaproponował, aby Pan Starosta udzielił odpowiedzi na kolejnej sesji.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że z uwagi na wagę tematu
odpowiedzi udzieli na kolejnej sesji.
Jakub Moryson – radny – czy Starostwo uczestniczy w konsultacjach nt. rewitalizacji
rawickiego rynku i czy ma wypracowane stanowisko w tej sprawie. W okresie letnim Gmina
Rawicz rozpoczęła konsultacje a Powiat jest właścicielem ul. 3 Maja i Grunwaldzkiej.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – współpraca z Gminą Rawicz układa się bardzo
dobrze choć nie uczestniczył w ww spotkaniu. Podziękował Burmistrzowi Rawicza za
przychylność w stosunku do wnioskowanych przez Starostwo projektów - Gmina Rawicz
przekazała grunty pod planowaną budowę ścieżki do Sarnowy. Kwestie rewitalizacji śledzi
na bieżąco, ponadto odbywają się cykliczne narady samorządowców. Na obecnym etapie
nie widzi potrzeby uczestnictwa w rozmowach, gdyż są to rozmowy o koncepcjach.
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Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – dodał, że w tym tygodniu spotka się z firmą,
która wygrała konkurs. Po podpisaniu umowy Gmina przejdzie do tworzenia ostatecznej
koncepcji, która będzie konsultowana z mieszkańcami. Natomiast w kwestii ulic, których
właścicielem jest Powiat powróci do rozmów. Gmina chce aplikować o dofinansowanie
rewitalizacji Rynku.
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. Dodał ponadto, iż w ub. tygodniu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Petycji
w Brukseli w sprawie protestu przeciwko powstaniu kopalni węgla brunatnego.
Przedmiotową petycję złożyło Stowarzyszenie „Nasz Dom”. Wyraził nadzieję, że wystąpienie
przyniesie pozytywny skutek. W sprawę zaangażowali się europosłowie, Pani Julia Pitera
oraz Panowie Andrzej Grzyb i Jarosław Wałęsa.
Paweł Matysiak – radny – niektóre uchwały w tytule mają podane numery dróg inne nie,
poprosił o konsekwentność.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – chodzi o powiat krotoszyński, a dokładnie o dwa
krótkie odcinki dróg na rynku w Koźminie Wielkopolskim. Dla powiatu rawickiego
pozbawienie kategorii tych odcinków dróg nie ma znaczenia.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – dopowiedział, że projekt
uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w tytule nie zawierał numerów dróg. Dodał, że
województwo wielkopolskie przy numeracji dróg ma literę „P” a województwo dolnośląskie
„D”.
Mariusz Suchanecki – radny – Zarząd Powiatu dyskutował nad projektem budowlanym
rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych, poprosił o krótką informację odnośnie kosztów całej
inwestycji. Poprosił także o kilka słów na temat zmiany planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Szpitala Powiatowego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku
Starostwo wystąpiło do Gminy Rawicz z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego pod potrzeby rozbudowy szpitala. Architekt urbanista przedstawił informację,
na jakim etapie zaawansowania są jego prace. Zapewnił, że do końca roku wszystko będzie
gotowe. Po zakończeniu tego etapu możemy wystąpić o rozpoczęcie procedury stworzenia
projektu. Odnośnie rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych powiedział, że koncepcję
rozbudowy przygotował architekt Bartosz Głowacz. Na podstawie wybranej koncepcji Zarząd
w trybie konkursowym zlecił przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to realizuje
architekt, mgr Bogdan Kowalewski. Zarząd na jednym z posiedzeń zapoznał się
z dokumentacją i wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy. Na podstawie
dokumentacji przystąpimy do wycinki drzew. Koncepcja obejmuje rozbudowę Zespołu Szkół
Zawodowych m.in. o boisko wielofunkcyjne, przeniesienie Warsztatów na ul. Hallera,
rozbudowę sal dydaktycznych, zagospodarowanie terenu o miejsca parkingowe i drogi
dojazdowe. Wstępnie mówimy o 10 mln zł, kwota ta nie jest możliwa do zrealizowania
z budżetu. Oczekujemy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski z WRPO ewentualnych
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konkursów o tematyce oświatowej. Ponieważ jest to ogromna kwota, założenie projektu jest
takie, że prace będą etapowane.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec braku dalszych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Informacja o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego –
Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu o przedstawienie informacji.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu – powiedział, że wszystkie dane zawarte
w informacji są według stanu na dzień 31 lipca 2016 r. Stan zatrudnienia wzrósł w 2013 r.
z uwagi na konieczność utworzenia drugiej nitki anestezjologicznej oraz zatrudnieniem osób
z uwagi na zwiększoną liczbę łóżek w ZOL. Obecnie zatrudnionych jest ok. 350 osób, w tym
169 pielęgniarek i położnych, 68 lekarzy, 37 w administracji, pozostałe osoby zatrudnione są
w zawodach medycznych (fizjoterapeuta, ratownik medyczny, opiekun medyczny, instruktor
terapii zajęciowej, sekretarka medyczna, logopeda, psycholog). Na dzień 31 lipca br. liczba
hospitalizacji wynosiła 4.337, jest to poziom zbliżony do lat poprzednich. Dalej mówił
o poradach specjalistycznych, gdzie kontrakty od kilku lat oscylują na podobnym poziomie.
Traktując o osiąganych przychodach i ponoszonych kosztach w latach 2012 – 2016
powiedział, że znajduje to odzwierciedlenie w wyniku finansowym netto. Następnie przybliżył
czynniki mające wpływ na poziom wyniku finansowego poza bieżącą działalnością. Na dzień
1 stycznia 2016 r. wartość kontraktu wynosiła 28.566.015,04 zł, a na dzień 23 sierpnia br.
umowy aneksowano i nastąpił wzrost do kwoty 31.110.903,42 zł. Jest to wzrost o ponad 4%
w stosunku do końca 2015 roku. Na wzrost wpływ miały nowe kontrakty ZOL na pacjentów
wentylowanych. Od roku trwają intensywne prace nad informatyzacją szpitala, które mają
być zakończone do 31 sierpnia 2017 r.
W trakcie wypowiedzi Pana Prezesa z sali narad wyszedł radny Romuald Krzyżosiak, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
Mariusz Suchanecki – radny – zapytał, czy do Poradni Chirurgicznej będzie możliwość
rejestracji telefonicznej, czy tak jak do tej pory osoby z urazami muszą czekać kilka godzin
na rejestrację.
Zbigniew Sycz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych – wyjaśnił, że podjęto
prace, które pozwolą na bardziej ergonomiczne przyjmowanie pacjentów. Patrząc realnie
dopiero pod koniec roku będzie możliwość rejestracji telefonicznej, elektronicznej i osobistej.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – dodał, że pacjenci Poradni Chirurgicznej proszą
o większą intymność.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu – status prawny Poradni Chirurgicznej kończy się
z końcem bieżącego roku zgodnie z zawartą umową. Stopniowo wprowadzamy porządek
w rejestrację pacjentów i osoby, które będą mieć wiedzę, że nie zostaną przyjęte nie będą
musiały oczekiwać w kolejce. Temu mają służyć wprowadzane w każdej poradni terminarze
i kalendarze. Poradnia Chirurgiczna jest jedną z największych i oczekiwania pacjentów są
duże. Poradnia Chirurgiczna będzie realizowała przyjęcia w ramach wielkości kontraktu
z NFZ.
Krzysztof Synoracki – radny – w ZOL w lipcu br. było 95 pacjentów, jest to spora liczba.
Zapytał, jak Pan Prezes widzi przyszłość ZOL, czy jest szansa na radykalne zwiększenie
kontraktu.
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Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu – odpowiedział, że co roku kontrakt się zwiększa.
W tym roku udało się zawrzeć kontrakt z NFZ na pacjentów wentylowanych mechanicznie.
W całym województwie wielkopolskim kontraktów jest bardzo mało, bo tylko z 6 jednostkami
podpisano tego typu umowę. Czy są szanse na zwiększenie nie wie, obecna umowa
aneksowana jest do połowy 2017 roku, a nie wiadomo, na jakich warunkach będzie odbywać
się kontraktowanie w latach następnych. Są problemy z aktami prawnymi, które straciły
ważność a brak nowych. Nie wiadomo, w którym kierunku system będzie ewaluował, stąd
czekamy na to, co zostanie ogłoszone. NFZ sugeruje pewną kompleksowość leczenia, czyli
przygotowanie się do dodatkowych poradni, których w szpitalu brak a które są
przedłużeniami oddziałów szpitalnych.
Krzysztof Synoracki – radny – zapytał o przyszłość Centrum Rehabilitacji, które jak widać
z przedłożonych materiałów nie do końca jest dociążone.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu – odpowiedział, że nie do końca ale korzystają z
niego pacjenci szpitala i ZOL. NFZ nie ogłasza nowych konkursów stąd szpital podejmuje
działania sondowania możliwości ewentualnego zakontraktowania świadczeń w KRUS, czy
ZUS.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i wobec braku dalszych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
Informacja o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Rawiczu
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda
im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że 01 września
br. rozpoczął się nabór do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019. Powiat Rawicki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego
Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/152/16
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka
do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa
z Gminą Rawicz w realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz
z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo – rowerowej”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że 01 września
br. rozpoczął się nabór do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019. Gmina Rawicz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych
i ścieżki pieszo – rowerowej”. Zadanie ma być realizowane we współpracy z Rawicką
Spółdzielnią Mieszkaniową i Powiatem Rawickim. 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 XX/153/16
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Rawicz
w realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz
z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo – rowerowej”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa
z Gminą Jutrosin w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że 01 września
br. rozpoczął się nabór do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019. Gmina Jutrosin zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww zadania,
które zamierza realizować we współpracy z Powiatem Rawickim. 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 XX/154/16
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Jutrosin
w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec – Rawicz, na odcinku
Łaszczyn – wiadukt DK-36”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że Powiat Rawicki
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww zadania w ramach naboru do Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 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 XX/155/16
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4910P Poniec – Rawicz, na odcinku Łaszczyn – wiadukt DK-36”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady
Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach
Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
po pozytywnej ocenie wniosku IZ wymaga, aby Wnioskodawca uzupełnił uchwałę o tytuł
i numer projektu, kwotę dofinansowania, kwotę wkładu własnego oraz okres realizacji
projektu. Projekt pn. „Razem przeciw wykluczeniu” realizowany będzie przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz
Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce od dnia 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/156/16
w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
3 marca 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv
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Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu „AktywniSamodzielni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna
integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
w ramach konkursu można realizować projekty z zakresu wsparcia działań mających na celu
integrację i aktywizację społeczno – zawodową osób, rodzin, grup, czy środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/157/16
w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Aktywni- Samodzielni” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna
integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/16 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy
w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Roberta Kozala – Kierownika Biura Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego - o omówienie projektu uchwały.
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Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział,
że Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o ujęcie zadeklarowanej pomocy finansowej na
budowę bazy Śmigłowcowej w całości w budżecie na 2017 rok.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX158/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie
inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Rawicki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie projektu uchwały i jego odczytanie.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
poprzedni regulamin obowiązywał od 2009 roku. Z uwagi na zmianę aktów prawnych
i zaleceń audytora wewnętrznego zaistniała konieczność zweryfikowania stawek dodatków:
mieszkaniowego, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy. Projekt uchwały został
uzgodniony ze związkami zawodowymi. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/159/16
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 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 wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie projektu uchwały i jego odczytanie.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
uchwała dotyczy nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego” Pani Anicie
Włodarczyk, po czym odczytała projekt uchwały.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XX/160/16
w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 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 wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie projektu uchwały i jego odczytanie.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
uchwała dotyczy nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego” Panu Ryszardowi
Kapłonowi, po czym odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/161/16
w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla 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 wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie projektu uchwały i jego odczytanie.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
uchwała dotyczy nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego” Panu Maciejowi
Szymkowiakowi, po czym odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/162/16
w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.
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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 wniosków. Poprosił Panią Agatę Wolną – Głównego księgowego - o omówienie
projektu uchwały i jego odczytanie.
Agata Wolna – Główny księgowy – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego w planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 601.230 zł, w tym bieżące o 517.731 zł oraz majątkowe o 83.499 zł,
- wydatki ogółem o 403.718 zł, w tym bieżące o 519.542 zł oraz umniejszono majątkowe
o 115.824 zł.
Umniejszono wolne środki o kwotę 197.512 zł.
W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn.
„Razem przeciw wykluczeniu„ jako wkład własny, co pozwoli podpisać umowę
o dofinansowanie w ramach priorytetu 7, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.1. Okres realizacji
przewidziano na lata 2017-2018, limit zobowiązań - 8.921,53 zł. Projekt ten ma na celu
zwiększenie dostępu do usług społecznych, asystenckich, opiekuńczych i wspierania rodzin.
Będzie on realizowany przy udziale gmin z terenu powiatu i stowarzyszenia.
Z przedsięwzięć wykreślono pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków w związku ze zmianą Uchwały Rady
Powiatu Rawickiego o udzieleniu tej pomocy i przesunięciu kwoty 31.747 zł z roku 2016 do
roku 2017. W związku z tym zadanie to będzie jednoroczne. Następnie odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/163/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 - 2022
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Agatę Wolną – Głównego księgowego - o omówienie
projektu uchwały i jego odczytanie.
Agata Wolna – Główny księgowy – powiedziała, że otrzymano decyzję Wojewody
Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę 9.217 zł na rekompensaty pieniężne za
przedłużony czas służby oraz o kwotę 121.743 zł związaną z korektą planu pod kątem
wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad w domach pomocy społecznej.
Przyznano ze środków Funduszu Pracy 100.300 zł na finansowanie kosztów nagród oraz
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.
Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w kwocie 8.000 zł za złomowanie
przejętych pojazdów. Otrzymano decyzję o przyznaniu środków finansowych z PFRON
Odział Wielkopolski w Poznaniu w kwocie 81.688 zł z przeznaczeniem na windę w ZSS
w Rawiczu.
Starostwo Powiatowe w Rawiczu otrzymało z urzędu pracy dofinansowanie kosztów
szkolenia pracowników w kwocie 5.280 zł. Pozostałe dochody zwiększono m. in. za zajęcie
pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 28.200 zł, udział w podatku
dochodowym od osób prawnych - 61.000 zł, dochody z zakresu Ochrony Środowiska-
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26.000,00 zł, opłaty komunikacyjnej-100.000 zł, opłaty geodezyjnej-50.000 zł, opłaty
eksploatacyjnej-10.478 zł. Umniejszono dotację na rodziny zastępcze o kwotę 9.620 zł.
W wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu:
1) w zadaniu pn. „ przebudowa przepustu płytowo-kamiennego na przepust jednootworowy
z rur stalowych o średnicy 140 cm w ciągu drogi Nr 5476P w m.Trzebosz-przepust nr JNI
01020510„ umniejsza wartość zadania o 183.700 zł, w tym środki własne powiatu o
96.157 zł i środki z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymaną zgodą z
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa środki z tej rezerwy zostają przeniesione na
zadania pn. „Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5494P DłońParadów" w kwocie 54.157 zł, „przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz,
odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu" w kwocie 33.386 zł,
jednocześnie zwalniając udział własny powiatu,
2) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bojanowo o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie
11.227 zł na zadanie pn. „przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Golina
Wielka-Miejska Górka od km 5+668 do km 5+773 strona prawa", wprowadzono ich
udział, zadanie to zwiększono o 8.773 zł w udziale powiatu- wartość całego zadania
zostanie zwiększona o 20.000 zł,
3) umniejszono zadanie pn. „przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Golina
Wielka-Miejska Górka„ o kwotę 11.227,00 zł o udział Gminy Bojanowo,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu:
- w wydatkach majątkowych wieloletnich zostaje wykreślona pomoc finansowa na
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 31.747 zł,
w związku ze zmianą uchwały o pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i
zaplanowaniem jej udzielenia w całości w 2017 roku,
- przeniesiono udział ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 9.040,50 zł
z zadania pn. "wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy ILO w Rawiczu" do
zadania pn. „przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ILO w Rawiczu” korygując
jednocześnie udział własny powiatu, nie zmieniając wartości zadania,
3. ZSS w Rawiczu zwiększa wartość zadania pn."Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy" o kwotę 90.850 zł, w tym udział środków
PFRON 81.688 zł.
W wydatkach bieżących:
1. PZD w Rawiczu-zwiększa 28.755 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych,
2. PPP w Rawiczu - zwiększa 6.200 zł na zużycie energii i gazu,
3. PUP w Rawiczu - zwiększa 100.300 zł na nagrody wraz z pochodnymi, 308 zł na
szkolenie pracownika,
4. KPPSP w Rawiczu - zwiększa 9.217 na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby,
5. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - m.in. zwiększa 5.280 zł na szkolenia pracowników,
12.000 zł na przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa informacji, 10.000 zł
na zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych, przenosi środki na koszty aktu notarialnego
- 2.400 zł, zwalnia 53.510 zł kosztów ekspertyzy technicznej na dach sali,
6. I LO w Rawiczu - zwiększa o kwotę 4.295 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
7. DPS Osiek- zwiększa o 7.439 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń mieszkańców,
8. DPS Pakówka zwiększa o 114.304 zł m. in na zakup wyposażenia pokoi i stołówki,
materiały remontowe, materiały terapeutyczne, naprawę sprzętu, malowanie pomieszczeń,
czyszczenie rynien.
Zwiększa się: rezerwę ogólną o 298.237 zł, zmniejsza się wolne środki o 197.512 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 15/860/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
27 lipca 2016 r. oraz pismem nr WA-0901/22/2/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. poprawiono
załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na
2016 rok” oraz wprowadzono zapis do postanowienia w § 2 ust. 3 pkt 2 powołujący się na
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załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/164/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego w 2016 r. do
realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powiat Rawicki złożył w ramach
ww programu w bieżącym roku: - wniosek w obszarze B i otrzymał pozytywna decyzję na
realizację projektu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig
osobowy” oraz dofinansowanie w wysokości 81.688 zł; - w obszarze D i otrzymał pozytywna
decyzję na realizację projektu „Zakup środków transportu do przewozu osób
niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej” oraz dofinansowanie
w wysokości 231.623,79 zł. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i 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 XX/165/16
w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego w 2016 r. do realizacji programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III”
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – jak zapowiedział Pan Starosta odpowiedź na
interpelację radnego, Pana Krzysztofa Synorackiego zostanie udzielona na następnej sesji.
22. Wolne głosy i wnioski.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Jakub Moryson – radny – zwrócił się do Pana Starosty z prośbą o zarezerwowanie
w budżecie na rok przyszły środków na reprodukcję zwierzyny drobnej. Dobrze byłoby aby
Starostwo opracowało stosowny regulamin, który umo0żliwiłby w przyszłości występowanie
kołom łowieckim do Starostwa o dofinansowanie zakupu zwierzyny w partnerstwie.
W okresie, kiedy Starostą był Pan Zdzisław Maćkowiak wprowadzano politykę reintrodukcji.
Antoni Sędłak – radny – poprosił o rozważenie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Rawickiego” byłemu już Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, Panu
Sławomirowi Rojdzie, który swoim działaniem i wysoką oceną rawickiej komendy na forum
wielkopolski w jego ocenie zasługuje na ten tytuł.
Paweł Matysiak – radny – powiedział, że radni proszą o lepsze nagłośnienie sali.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że Starostwo posiada przenośne
mikrofony ale w miarę dostępnych środków pomyślimy o stałym nagłośnieniu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przedstawił pismo Starosty Poznańskiego, Pana
Jana Grabkowskiego i Piotra Burdajewicza - Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu
oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, którzy zapraszają
24 września 2016 r. do Murowanej Gośliny na VIII Mistrzostwa Samorządów Powiatowych
Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym. Powiedział, że o terminie kolejnej
sesji Panowie Radni zostaną poinformowani pisemnie.
23. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.15.
Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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