OR. 0002.19.2016

Protokół nr XXIII/2016
z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adam Bandura
Ryszard Bijak
Wiesław Ceglarek
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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
1.
2.

Sławomir Gwizdek
Zygmunt Wolny

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXIII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości (lista obecności
stanowi załącznik nr 2 do protokołu) uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi 84% ustawowego
składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w § 13 ust. 3 pkt 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.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji
melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji
podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie środowiska i działalności
kontrolnej w Powiecie Rawickim Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w roku
2015”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „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 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Województwem Wielkopolskim
dotyczącego przyjęcia przez Powiat Rawicki od Województwa Wielkopolskiego
wykonania zadania dotyczącego przyjmowania i weryfikacji wniosków o przyznanie
stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym
skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016-022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.
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W trakcie przedstawiania przez Przewodniczącego Rady porządku obrad na salę narad
wszedł Radny, Pan Jan Sierpowski a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co
stanowi 90% ustawowego składu Rady.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXII 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 XXII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXII sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Romuald Krzyżosiak – radny – w kwestii infrastruktury drogowej w Gminie Jutrosin
powiedział, że sołtys Pawłowa za jego pośrednictwem pragnie podziękować za pomoc i
znaczący wkład Powiatu w budowie chodnika. Jednocześnie sołtys pyta, czy może liczyć na
dalszą współpracę z Powiatem, chodzi o budowe chodnika przy drodze głównej w stronę lasu.
Ponadto poruszył kwestię przyorywania pasa drogowego. Działania te są nagminne, dotyczą
dróg gminnych i powiatowych, w szczególności widoczne jest to na odcinku od dworca
kolejowego w kierunku Bartoszewic po stronie prawej. Pola te należą do rolników
indywidualnych z Rogożewa. Zapytał, co Powiat w tej sprawie zamierza zrobić.
Mariusz Suchanecki – radny – mieszkańcy Osiedla Westerplatte wnoszą, aby utworzyć ciąg
pieszo-rowerowy z chodnika między rondem „Biały Orzeł” a skrzyżowaniem z ul. Sarnowską.
Mieszkańcy pytają, kiedy będzie możliwość utworzenia takiego ciągu i jednocześnie
modernizacji chodnika z uwagi na zły stan kostki brukowej (zał. nr 3 do protokołu). Kolejna
sprawa dotyczy zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Mikołajewicza z ul. Piłsudskiego.
Wyjeżdżający nie widzą pojazdów nadjeżdżających od strony PKP (zał. nr 4 do protokołu.
Odnośnie spraw bieżących powiedział, że Wojewodowie w III kwartale br. wysyłali pisma do
Starostów, Prezydentów miast z prośbą o wskazanie nieruchomości Skarbu Państwa, które
mogą być przeznaczone pod program pilotażowy Mieszkanie Plus. Zapytał, czy na terenie
Powiatu Rawickiego znajdują się nieruchomości, które mogą być wykorzystane pod
budownictwo mieszkaniowe w ramach ww Programu.
Leon Świtała – radny – skierował pytanie do przedstawiciela WZMiUW Oddział Rejonowy
w Lesznie. Zapytał, co jest przyczyną, że rzeka Dąbroczna nie jest wykoszona. W roku
ubiegłym nie było odzewu na wysłane w tej sprawie pismo.
Ryszard Bijak – radny – w kwestii Alpinie Bau i wypłaty odszkodowań. Nie posiada
sprawdzonej informacji ale prawdopodobnie rolnicy pokrzywdzeni przez Alpine otrzymują już
odszkodowania. Zapytał, czy ruszyło coś w tej sprawie i czy Powiat, jako poszkodowany może
liczyć na pieniądze z tego tytułu. Zapytał o zmiany wewnątrz personalne w Szpitalu
Powiatowym w Rawiczu. Na stronie internetowej „Życia Rawicza” ukazała się taka informacja.
Zapytał czy wybór głównej księgowej na Członka Zarządu Szpitala jest trafny i czy połączenie
tych dwóch funkcji jest zasadne. W kwestii drogi powiatowej łączącej Gołaszyn z Sowinami,

3

dziury na poboczu uniemożliwiają minięcie się dwóch samochodów. Pobocze miało być w tym
roku wyrównane i podsypane. Zbliża się koniec listopada a tam nic się nie dzieje.
Jakub Moryson – radny – we wrześniu w Słupi Kapitulnej położono nowy dywanik
a pozyskany urobek miał być przeznaczony na utwardzenie drogi przed sklepem. Przed
sklepem zostało to zrobione, ale nie utwardzono ciągu drogi w kierunku Stwolna. Według
relacji Pani Sołtys i Radnej, Pani Niziołek urobek złożony został w lasku sarnowskim. Jednak
na dzień dzisiejszy go tam nie ma, gdzie został wykorzystany - zapytał.
Adam Bandura – radny – w ostatnim okresie zauważa, że współpraca na linii Gminy a Powiat
kuleje. Chodzi o sprawę kościoła poewangelickiego w Miejskiej Górce. Z poprzednimi
Starostami współpraca układała się bardzo dobrze. Wspólnie z Panem Maćkowiakiem
próbowaliśmy teren zabezpieczyć. Nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa potężnego i bogatego mecenasa, w którego imieniu działa Starosta. Pan Starosta nagle
zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie całego terenu Gminie
Miejska Górka, która złożyła stosowną odpowiedź. Zastanawiające jest działanie Pana
Starosty, który cyklicznie spotyka się z Burmistrzami i Wójtem. Nie wspominał Pan o takim
zamiarze. Czy wystąpi Pan do Wojewody Wielkopolskiego o jakiekolwiek środki – zapytał.
Wojewoda odpisał nam, że Pan Starosta nie zwracał się z taką prośbą, choć ma Pan taką
możliwość. Budowa zbiornika Balaton, jest inwestycją realizowaną przez Wielkopolski Urząd
Marszałkowski, w którego imieniu działa Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Lesznie. Chodziło o ustalenie linii przebiegu rzeki Dąbroczni. W powyższej kwestii
procedury wykazały, że wina leży po stronie Marszałka Wielkopolskiego. Z uwagi na
właściwość
miejscową sprawa przekazana
została Marszałkowi Województwa
Dolnośląskiego, który wydał decyzję pozytywną. Pan Starosta powyższą decyzję zaskarżył
a Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uchylił decyzję i umorzył postępowanie.
Zapytał, czy Pan Starosta chciał zablokować inwestycję. Podkreślił, że zbiornik służy nie tylko
Miejskiej Górce ale też terenom Gminy Rawicz. Choć nie wszystkie pomysły Pana Starosty mi
się podobają to ich nie kwestionuje, chociażby wyjazd do Brukseli w sprawie kopalni. Uważa,
że są to zabiegi pijaroskie. Zapytał Pana Starostę, czy chce zablokować budowę zbiornika,
czy podjął jeszcze jakieś inne działania.
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 (załącznik nr 5 do
protokołu). W kwestii bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Michałkowie
k/Ostrowa Wielkopolskiego dodał, że otrzymał zaproszenie od Marszałka Województwa
Wielkopolskiego na inaugurację działalności bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, która swoim zasięgiem obejmować będzie Powiat Rawicki. Na dzień dzisiejszy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe korzysta z bazy tymczasowej a od przyszłego roku rozpocznie
się budowa bazy stałej. Baza wyposażona została w nowy śmigłowiec, który w całości
sfinansowany został ze środków Ministerstwa Zdrowia (28 mln zł). W projekcie tym
uczestniczy 98 samorządów. W uroczystości wziął udział minister zdrowia, wicewojewoda
wielkopolski oraz dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji
melioracyjnych, robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń
melioracji podstawowych na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że informację wraz z projektem
uchwały Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa zawnioskowała do
Przewodniczącego Rady o referowanie sprawozdań rocznych Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Lesznie przez oddelegowanych pracowników ww instytucji na posiedzeniach
Komisji. Następnie poprosił Pana Edwarda Bąka – Głównego specjalistę ds. melioracji –
o omówienie informacji.
Edward Bąk – Główny specjalista ds. melioracji – powiedział, że na terenie Powiatu
Rawickiego najważniejsze cieki to Orla, Masłówka, Dąbroczna, Borownica i Radęca, które
zbierają wodę i odpływają do Baryczy. Na terenie powiatu jest 162 km rzek, 107,7 km wałów
przeciwpowodziowych, 3 pompownie, zbiorniki „Jutrosin” i „Pakosław”. Przedstawił
zamierzenia na 2016 rok: realizowany jest ostatni etap naprawy wałów na rzece Masłówce
oraz rekultywacja zbiornika „Pakosław”. Natomiast do realizacji w 2017 roku przygotowują
budowę zbiornika „Miejska Górka”. Na dzień dzisiejszy WZMiUW posiada pełną
dokumentację, obiekt przygotowywany jest w zakresie specustawy. Wspólnie z Gminą Miejska
Górka przygotowują przejęcie części gruntów przeznaczonych pod zalew. Wnioski złożone
zostały do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy
unijnych. Realizacja inwestycji nastąpi po zabezpieczeniu środków. Kolejnym
przygotowywanym do realizacji obiektem jest 5 km odcinek rzeki Orli, powyżej zbiornika
„Jutrosin”. W 2016 roku przygotowywana jest dokumentacja, a na 2017 rok przewidywane jest
pozyskanie wszelkiego rodzaju wymaganych decyzji. W temacie robót konserwacyjnych
powiedział, że na 162 km rzek konserwacją objętych zostało 75 km rzek. WZMiUW postępuje
zgodnie z zasadą, iż rzeki, które w danym roku nie zostały objęte konserwacją, w pierwszej
kolejności realizowane są w roku następnym. Nawiązał do interpelacji radnego, Pana Leona
Świtały i powiedział, że kwestia Dąbroczni jest sprawą bardzo pilną ale w tym roku nie była
koszona na terenie Gminy Rawicz. W pierwszej kolejności koszenie przewidziane jest na
początku 2017 roku. Dąbrocznia była koszona na terenie Gminy Miejska Górka, gdyż od 3 lat
niczego tam nie robiono. W kwestii zaskarżenia przez Starostę Rawickiego decyzji dodał, że
nie miała ona wpływu na proces przygotowania dokumentacji zbiornika „Miejska Górka”.
Dotyczyło to rzeki Dąbroczni, ponieważ oprócz zbiornika WZMiUW musi uporządkować linię
brzegową Dąbroczni. Zaznaczył, że bardzo dużą pomocą służy Burmistrz Miejskiej Górki, jeśli
chodzi o przygotowanie zbiornika i przejęcie gruntu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że Pan Bąk częściowo udzielił już odpowiedzi
na interpelację Pana Bandury, który zarzucał Staroście blokowanie budowy zbiornika. Mija się
to z prawdą, gdyż nie należy mylić regulacji rzeki z budową zbiornika. Zapytał Pana Adama
Bandurę, kiedy Gmina wyłoży środki na wykup gruntów, co wielokrotnie Burmistrz deklarował
a co przyspieszy budowę zbiornika. Pan Starosta zawsze podkreśla, że jest chętny do pomocy
mieszkańcom powiatu. Ważną sprawą będzie zmiana przepisów w prawie wodnym i
niepewności, co do dalszych losów jurysdykcji nad zbiornikami, które mają przejść pod
zarządzanie Wojewody.
Edward Bąk – Główny specjalista ds. melioracji – jeśli chodzi o przejęcie gruntów sprawa na
bieżąco załatwiana jest z Panem Burmistrzem. Toczy się na linii WZMiUW – Marszałek
Województwa – Gmina Miejska Górka i obecnie jest na etapie określania odszkodowań za
grunty, co określają biegli. W połowie listopada br. decyzja wydana, jako specustawa uzyskała
prawomocność. W kwestii ww ustawy Marszałek Województwa na początku 2017 roku
przewiduje nabór wniosków z WRPO. Niezależnie od tego złożyliśmy – jak powiedział wnioski
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do Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast, jeśli chodzi
o wspomnianą przez Pana Starostę ustawę prawdopodobnie została odroczona na rok.
Adam Bandura – radny – podziękował Panu Bąkowi za odpowiedź dotyczącą zaangażowania
Gminy. Procedura jest bardzo skomplikowana i chodziło o to, że jeżeli Gmina jest bardzo
zaangażowana a Pan Starosta zgłasza zastrzeżenia typowo biurokratyczne, to wychodzą
rozbieżne sygnały z Powiatu.
Zdzisław Maćkowiak – radny – poprosił Pana Bąka o wyjaśnienie odnośnie ustalenia linii
brzegowej Dąbroczni. Dodał, że Zarząd jest bardzo zaangażowany w budowę zbiornika, który
służył będzie nie tylko mieszkańcom Gminy Miejska Górka ale i Rawicza. Zarząd wspomaga
jak tylko jest to możliwe WZMiUW w Lesznie.
Edward Bąk – Główny specjalista ds. melioracji – podkreślił, że w województwie
wielkopolskim nie ma powiatu, w którym budowany jest trzeci zbiornik. Jego budowa jest
możliwa dzięki współpracy z Gminami i Starostwem. Linia brzegowa wynika z przepisów
prawa wodnego, które wprowadziło modyfikację, że tereny pod wałem są terenami różnymi,
natomiast koryto rzeki jest wodą płynącą. Zgodnie z powyższym linię brzegową należy ustalić
pomiędzy wodą płynącą a pozostałym terenem.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i wobec braku dalszych pytań
odczytał projekt uchwały. 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 XXIII/176/16
w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu - Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji melioracyjnych, robót
konserwacyjnych i eksploatacyjnych na ciekach naturalnych istotnych dla regulacji stosunków
wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie
Powiatu Rawickiego w 2016 roku
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie środowiska i działalności
kontrolnej w Powiecie Rawickim Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w roku 2015”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że informację wraz z projektem
uchwały Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Jacka Matuszewskiego –
Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie –
o omówienie informacji.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – powiedział, że ocena stanu środowiska realizowana jest na podstawie pomiarów
i badań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i inne jednostki
oddelegowane do tego zadania. W 2015 roku na terenie Powiatu Rawickiego oceniane były
takie komponenty środowiska, jak jakość powietrza, jakość wód, zanieczyszczenie hałasem
i promieniami elektromagnetycznymi. Częstotliwość badań z wyjątkiem powietrza nie jest
coroczna, wykonywane są w odstępach 3 – 5 letnich. Elementy badane w roku ubiegłym
oceniono w następujący sposób:
 jakość powietrza – lokuje powiat w klasie A z wyjątkiem pyłu;
 wody podziemne – klasa wód II i III, wody zadowalającej jakości. Badano jakość wód
podziemnych na ujęciu w Szkaradowie z uwagi na lokalizację ujęcia na terenach
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azotanowych. Dopuszczalna norma przekroczona 2-krotnie, co kwalifikuje ujęcie jako
zanieczyszczone azotanami rolniczymi;
 hałas komunikacyjny – pomiaru dokonano w m. Kąty, wynik przekracza dopuszczalny
poziom hałasu;
 emisja promieni elektromagnetycznych – przekroczeń nie stwierdzono.
Działalność kontrolna Inspektoratu odbywa się na podstawie planu kontroli. W okresie
sprawozdawczym na terenie powiatu przeprowadzono 38 kontroli. Spośród 38 podmiotów
60% kontrolowanych nie przestrzegało przepisów ochrony środowiska. Nałożono sankcje:
16 zaleceń pokontrolnych, udzielono 5 pouczeń, wystawiono 4 mandaty na kwotę 900 zł,
skierowano czynności do sądów powszechnych, przeprowadzono 9 postępowań
administracyjnych.
Ryszard Bijak – radny – w kwestii przekroczenia norm zanieczyszczenia azotanami
w Szkaradowie powiedział, że samo stwierdzenie faktu o zanieczyszczeniu jest niezmiernie
ważne. Zapytał, jakie działania należy podjąć aby poziom zanieczyszczenia azotanami
zmniejszyć i jakie działania zamierza w tym kierunku podjąć Inspekcja.
Zdzisław Maćkowiak – radny – dodał, że temat zanieczyszczenia azotanami w Szkaradowie
występuje od ponad 10 lat. W związku z powyższym należy szukać przyczyny
zanieczyszczenia lub Gmina powinna podjąć stosowne działania.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – w chwili obecnej ogłoszone są nowe programy ustawowe a stare już
nieaktualne, dodatkowo są naciski aby całą Polskę ustanowić obszarem azotanowym.
W ramach tych nacisków cały Powiat Rawicki będzie obszarem azotanowym. Wiąże się to
z dodatkowymi obciążeniami dla rolników. Działania Inspekcji ukierunkowane są na kontrole
gospodarstw rolnych. Obecnie 10 inspektorów przeprowadza kontrole a gospodarstw na
terenach azotanowych jest ponad 4.000. Inspektorzy ci nie są w stanie skontrolować
wszystkich gospodarstw stąd uprawnienia kontrolne mają samorządowe organy miejscowe.
Organy te mogą kontrolować te gospodarstwa, gdzie jest sygnał, że występują tam
nieprawidłowości. Na terenach, które nie są objęte programami azotanowymi, gospodarka
nawozami naturalnymi odbywa się na dotychczasowych zasadach. W programy azotanowe
oprócz Inspektoratu powinny być zaangażowane inne organy wskazane w rozporządzeniu:
ODR, szkolenia. Według jego opinii programy azotanowe realizowane w ostatnich latach nie
dały efektów. Można wysnuć wniosek, że działania te są mało intensywne aby zauważyć
poprawę.
Ryszard Bijak – radny – uważa, że Inspektorat powinien sygnalizować zwierzchnim służbom
o tym problemie.
Antoni Jóedeczka – radny – kontrola przeprowadzona w oczyszczalni ścieków w Bojanowie
wykazała nieprawidłowości ale jak wynika ze sprawozdania jest ona w trakcie modernizacji
i rozbudowy. Natomiast kontrola w oczyszczalni ścieków w Karolinkach stwierdziła, iż
oczyszczalnia okresowo nie dotrzymuje warunków pozwolenia wodno - prawnego w zakresie
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Czytamy dalej, że o stwierdzonych
nieprawidłowościach został poinformowany Marszałek Województwa Wielkopolskiego
i Starosta Rawicki. Zapytał, czy Gmina Miejska Górka została poinformowana o wynikach
kontroli. Jako mieszkańca Miejskiej Górki zaniepokoiło go stwierdzenie, że oczyszczalnia
okresowo nie dotrzymuje warunków pozwolenia wodno - prawnego. Oznacza to także, że
ścieki idą do rzeki Dąbroczni. Poprosił o uszczegółowienie, co oznacza okresowo.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – wobec Gminy toczy się postępowanie karne za nieprzestrzeganie określonych
wymagań. Generalnie oczyszczalnie i Inspektorat bazują na automonitoringu. Oczyszczalnie
zobowiązane są wykonywania badań we własnym zakresie tzn. pobierania z określoną
częstotliwością określonych ilości próbek.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – czy dobrze usłyszał, że wobec Gminy toczy się
postępowanie karne – zapytał.
Jacek Matuszewski – Kierownik
Środowiska – odpowiedział, że tak.

Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wielokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami
podejmowany jest temat niskiej emisji oraz tego, czym i co palą mieszkańcy w okresie
zimowym. Mieszkańcy oczekują, że w jakiś sposób będziemy kontrolować, co jest spalane
w piecach. Jako Starostwo nie mamy takich narzędzi, w niektórych samorządach
mieszkańców kontroluje straż miejska. Zapytał, czy Inspekcja realizuje takie zadania, a jeśli
nie to, kto może prowadzić takie kontrole i co należy zrobić aby się zdarzały. Temat poważny
i wraca co roku w sezonie zimowym.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – problem niskiej emisji jest wiecznie żywy, jednak tym tematem nie zajmuje się
Inspekcja Ochrony Środowiska. Oprócz Inspekcji organami ochrony środowiska są samorządy
gminne, burmistrz, prezydent, starosta. Natomiast Pan, jako Starosta nie posiada uprawnień
w tej materii. Natomiast, jeśli chodzi o spalanie przez osoby fizyczne w gospodarstwach
domowych kompetencje ma burmistrz.
Paweł Matysiak – radny – zapytał, czy coś się dzieje w kwestii nielegalnego wysypiska śmieci
w Kubeczkach zapytał.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – przedsiębiorca ma zgodę na rekultywację wyrobiska. W roku ubiegłym do
Inspekcji wpłynęły 3 interwencje w tej sprawie. Do dnia dzisiejszego jest spokój, nie było
przeprowadzonej rekontroli, ale gdyby coś się działo mieszkańcy zaalarmowaliby Inspekcję.
Zdzisław Maćkowiak – radny – wspominał Pan o karaniu mieszkańców za palenie węglem,
a czy ktoś sprawdza, jaki węgiel jest w sprzedaży. Kopalnie należy kontrolować, bo
wprowadzają do handlu zasiarczony węgiel i tu trzeba szukać przyczyn a Pan ma ku temu
możliwości.
Jacek Matuszewski – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska – nie zgodził się z przedmówcą, gdyż Inspekcja nie jest od kontroli produktów
ogólnodostępnych w kraju. Natomiast o karaniu mieszkańców mówił w przypadku palenia
śmieci, bo to jest główny problem niskiej emisji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, odczytał projekt uchwały, po czym
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 XXIII/177/16
w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej
w Powiecie Rawickim Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w roku 2015”
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych
Powiatowi Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku.
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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 Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zmiana w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wynika z rozliczenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Plan finansowy
ogółem nie ulega zmianie. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków o kwotę 15.318 zł. Środki te
przesunięte zostają na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej tj. dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
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 XXIII/178/16
w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2016 roku
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
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 Tadeusza Fenglera – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg
– o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Tadeusz Fengler – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg – powiedział, że zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym, powiat raz do roku ustala stawki za usuwanie pojazdów i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2016 r. Minister
Finansów ustalił stawki opłat i kosztów obowiązujących w 2017 roku. Opłaty te stanowią
dochód własny powiatu. 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 XXIII/179/16
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.35 do 10.50.
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Po wznowieniu obrad na salę narad nie powrócił Radny, Pan Rudolf Kołeczko, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.
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 zawnioskowała do Zarządu Powiatu o podjęcie rozmów z Zarządem
Szpitala Powiatowego w Rawiczu w celu uruchomienia apteki w budynku Szpitala. 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 – projekt uchwały
dotyczy pracy aptek w 2017 roku. Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera rozpisane
dyżury aptek w poszczególne dni 2017 roku. Uchwała uzyskała pozytywne opinie Burmistrzów
i Wójta, jedynie Burmistrz Rawicza negatywnie zaopiniował załącznik nr 2 do projektu
uchwały. Natomiast opinię negatywną wyraziło Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Poznaniu.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że podobnie jak rok temu będzie głosował przeciw
uchwale. Uważa, że projekt jest wadliwy. Wyobraźmy sobie sytuację, że mieszkaniec
Jutrosina przyjeżdża na wieczorynkę do rawickiego szpitala a otrzymaną receptę jedzie
zrealizować do Bojanowa, po czym wraca do Jutrosina. Jego zdaniem dyżurować powinny
tylko apteki rawickie.
Zdzisław Maćkowiak – radny – co roku dyskutujemy na ten temat i opinie stale są takie
same. Zaproponował rozważenie stworzenia przy szpitalu nzoz-u i uruchomienia apteki. Skoro
ustawodawca nie zmienia przepisów, to my szukajmy rozwiązań.
Jakub Moryson – radny – na poniedziałkowym posiedzeniu komisja zawnioskowała do
Zarządu, aby podjął działania w kierunku uruchomienia przy szpitalu apteki.
Krzysztof Synoracki – radny – zgodził się z wypowiedziami swoich przedmówców, gdyż to
mogłoby rozwiązać problem. Zwrócił jednak uwagę, że Rada Powiatu układając dyżury aptek
stanowi prawo lokalne a On nie chce uczestniczyć w tworzeniu złego prawa.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – pomysł jest szczytny, przypomniał jednak, że szpital
generuje stratę a chyba radni nie chcą jej pogłębiać. Podkreślił, że szpitalna apteka nie jest
apteką ogólnodostępną. Konwent Starostów podjął kolejną już inicjatywę w tej sprawie
i skierował wniosek do Pani Premier, Ministra Zdrowia, Prezesa Zarządu Związku Powiatów
Polskich aby zwrócili uwagę na ten problem. To nie jest problem tylko Powiatu Rawickiego ale
wszystkich powiatów. Jedynie tam, gdzie są apteki sieciowe problem jest rozwiązany,
natomiast mniejsze powiaty mają taki sam problem. Uważa, że rozwiązanie, które Rada
w dniu dzisiejszym proceduje na zasadzie stałego obowiązku jest dobre, gdyż Rada z tego
obowiązku musi się wywiązać. Pan Prezes Szpitala może przygotować symulację kosztów
i będziemy wiedzieć, czy nas na to stać. Gdyby było to proste rozwiązanie to można było tak
zrobić już kilka lat wcześniej. Dodał, że wzorem lat ubiegłych w dni świąteczne i weekendy
dyżury pełnią apteki rawickie, natomiast w pozostałe dni tygodnia apteki z terenu powiatu.
Tym harmonogramem zapewniamy dostępność. Rawiccy aptekarze stwierdzili, że są równi
wobec konstytucji, jak każdy inny podmiot aptekarski i dlaczego tylko Oni mają na siebie brać
ciężar dyżurów. Koszty niech rozłożą się na wszystkich. Apteki same wydłużyły godziny
otwarcia do 22.00, bo jest duży ruch. Natomiast dyżury nocne są kosztowne dla właściciela.
W mediach pojawił się temat zmiany ustawy farmaceutycznej. Miejmy na uwadze, że mogą
zajść na tym rynku dość znaczące i istotne zmiany regulacji prawnych. Na zakończenie raz
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jeszcze podkreślił, że niniejszą uchwałą Rada zapewnia dostępność i stanowi prawo
miejscowe.
Krzysztof Pietrzak – radca prawny – żadna z dotychczas podjętych przez Radę Powiatu
Rawickiego uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek, nie została zakwestionowana
przez organ nadzoru. Zapewnił, że przedkładany Wysokiej Radzie projekt jest poprawny
i stara się kompromisowo pogodzić interesy. Nie waha się powiedzieć, że może to zgniły
kompromis, bo nikogo do końca nie zadowala ale na lepsze rozwiązanie przy tych
uwarunkowaniach prawnych nie ma szans. Aptekarze zapomnieli, że pełnią misję i w ramach
tej misji, ustawa Prawo farmaceutyczne obdarzyła ich takim obowiązkiem. Rada ma prawny
obowiązek rozwiązania tej kwestii w sposób sprawiedliwy, który uwzględnia interesy
społeczności lokalnej, której służą.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że nie chce uczestniczyć w tworzeniu złego prawa
i jak powiedział Pan mecenas w zgniłym kompromisie, stąd będzie głosował przeciw.
Wiesław Ceglarek – radny – powiedział, że 2 lata temu złożył wniosek w sprawie
uruchomienia apteki w szpitalu i otrzymał odpowiedź podpisaną przez Starostę Maćkowiaka,
że Starostwo nie będzie generować kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie apteki przy szpitalu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pana Starosty z prośbą, aby Pan
Prezes Szpitala przygotował kalkulację.
Ryszard Bijak – radny – zaproponował, aby rozpoznać odległość między aptekami
w Rawiczu, gdyż jego zdaniem przy układaniu harmonogramu brana była pod uwagę
odległość. Może zaistnieć sytuacja, że niektóre z aptek będą musiały się zamknąć z uwagi na
bliską odległość.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – może to dotyczyć nowych podmiotów, ale jest też
zapis ustalający odległość między aptekami.
Ryszard Bijak – radny – można zaproponować aptekarzom prowadzenie apteki w szpitalu.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/180/16
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
było 15 radnych, 1 przeciw
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „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 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – projekt uchwały
dotyczący przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok,
uwzględnia uwagi, wnioski oraz zadania zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Prace
nad Programem trwały od czerwca br. Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniu
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i uzyskał pozytywną opinię. Ponadto
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawickiego z 2010 roku poddany był konsultacjom.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia pytań poprosił o odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/181/16
w sprawie przyjęcia „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 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych
szkół
ponadgimnazjalnych
o
uprawnieniach
publicznych,
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
tych dotacji.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i dookreśleniu pojęć dotyczących udzielania
dotacji placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zaistniała konieczność
zmiany uchwały przyjętej przez Radę Powiatu Rawickiego w listopadzie 2015 roku. Część
zapisów uregulowana została w ustawie o systemie oświaty, pewne zapisy w uchwale zostały
wykreślone a pewne pojęcia zmienione zgodnie z obowiązującą ustawą. 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/182/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
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było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją 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.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że Rada
Powiatu Rawickiego uchwałą z dnia 28 kwietnia 2016 roku wyraziła zgodę na podpisanie
wstępnej umowy na przystąpienie Powiatu do realizacji ww projektu. Wstępna umowa została
podpisana pomiędzy Powiatem Rawickim a Województwem Wielkopolskim. Projekt w 85%
kosztów kwalifikowalnych finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej a w 15% stanowi
wkład własny – 330.883 zł. Powyższa kwota ujęta zostanie w planie budżetowym na lata 2017
i 2018.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że jest to projekt systemowy realizowany we
współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, środki z WRPO przeznaczone są
na informatyzację szpitali. W budżecie musimy zabezpieczyć 15% wkładu własnego ale dzięki
programowi mamy szansę pozyskać ok. 2 mln zł. W zakresie informatyzacji Szpital będzie
przygotowany do obliga, które wynika z zapisów ustawy.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/183/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018
w związku z realizacją 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 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Województwem
Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia przez Powiat Rawicki od Województwa
Wielkopolskiego wykonania zadania dotyczącego przyjmowania i weryfikacji wniosków
o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze
socjalnym skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów
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pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni
publicznych.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – Wydział realizował to
zadanie od wielu lat – przyjmował wnioski, weryfikował je i przekazywał do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Nie było jedynie stosownego porozumienia pomiędzy
powiatem a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/184/16
w sprawie podpisania porozumienia z Województwem Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia
przez Powiat Rawicki od Województwa Wielkopolskiego wykonania zadania dotyczącego
przyjmowania i weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa
Wielkopolskiego o charakterze socjalnym skierowanego do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich uczelni publicznych
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
15. 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 Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie zgodnie z prośbą radnych autopoprawki a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego Zarząd dokonał autopoprawki i tak w planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 87.760 zł ,w tym bieżące o 78.885 zł oraz majątkowe o 8.875 zł,
- wydatki ogółem o 112.865 zł, w tym bieżące o 78.885 zł oraz majątkowe o 33.980 zł.
Zwiększono wolne środki w kwocie 25.105 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/185/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 - 2022
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie zgodnie z prośbą radnych autopoprawki a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok:
 zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 rok w kwocie 29.000 zł,
 odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce zwiększono o 9.780 zł,
 otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego informację o korekcie dotacji celowej na domy
pomocy społecznej o 9.135 zł. DPS Pakówka otrzymał mniej o 9.780 zł, DPS Osiek więcej
o 645 zł i przeznacza to na zakupy. Zmniejsza dotację na składki na ubezpieczenia
zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków o kwotę 9.632 zł, zwiększa na
tworzenie baz danych obiektów topograficznych o kwotę 17.116 zł. Komenda Wojewódzka
PSP w Poznaniu poinformowała o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP
w kwocie 8.875 zł na dofinansowanie sprzętu dla KPPSP w Rawiczu na dofinansowanie
sprzętu. Umniejszono środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie o kwotę 2.442 zł.
 DPS Osiek – planuje 8.000 zł na monitoring budynku oraz 12.000 zł na zakup dwóch łóżek
do mycia chorych,
 Starostwo Powiatowe w Rawiczu przenosi na zakup oprogramowanie office i z zakresu
VAT (12.000 zł), na zakup komputerów (10.000 zł), na szkolenia pracowników (1.000 zł),
na tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych (1.000 zł), na analizę stanu funkcjonowania
działalności finansowo-księgowej administracyjnej i organizacyjnej powiatowych jednostek
(15.621 zł), na delegacje służbowe (1.500 zł), na wykonanie materiałów i gadżetów
promocyjnych (4.310 zł). Jednocześnie Starostwo zwolniło w wydatkach 41.879 zł,
 I LO przenosi 4.000 zł na zwiększone koszty monitoringu oraz 4.660 zł na zakupy m.in.
pisaków do białych tablic, papieru ksero, tuszy,
 ZSPT w Bojanowie zwiększa o 2.500 zł na zakup serwera NAS dla zapewnienia
bezpieczeństwa kopii danych,
 KP PSP w Rawiczu przenosi 1.379 zł na zakup dalmierza, tonerów, podróże służbowe,
 PZD w Rawiczu przenosi 20.000 zł na prześwietlenie drzew, 4.200 zł na zakup energii oraz
badania lekarskie,
 PCPR przenosi 3.510 zł na zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na
zadanie pn. program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy wraz z odsetkami,
 PPP w Rawiczu przenosi 3.5000 zł na umowy o dzieło prelegentów konferencji, zwiększa
o 2.100 zł na zakup serwera NAS,
 PINB przenosi 2.400 zł na zakup ksera, 1.700 zł na nagrody dla pracowników, 100 zł na
badania lekarskie,
 ZSS przenosi 3.160 zł na zakup drabinek gimnastycznych,
 PUP przenosi 1.819 zł na zakupy materiałów oraz 1.013 zł na usługi, umniejsza 9.632 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 72.506 zł, zmniejszono rezerwę na realizację zadań
oświatowych o 2.168 zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 25.105 zł. Przeniesiono środki na
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów. 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIII/186/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o udzielenie odpowiedzi na interpelacje poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na ostatniej sesji radny, Wiesław Ceglarek złożył
interpelację odnośnie statusu Goliny Wielkiej. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza
Powiatu o przekazanie krótkiej informacji o aktualnym strusie nieruchomości.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – stan prawny nieruchomości położonej w Golinie
Wielkiej jest nieskomplikowany, niemniej w obrocie prawnym pozostaje decyzja Wojewody
Wielkopolskiego. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 28 października 2016 roku. Aktualny stan prawny jest taki, że
w obrocie prawnym pozostaje decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku,
która orzeka, że zespół pałacowo-parkowy w Golinie Wielkiej nie podpada pod działanie
Dekretu PKWN z 1944 roku (art. 2 lit. e). Starosta złożył odwołanie od powyższej decyzji
wykazując, że zespół pałacowo-parkowy podlegał pod działanie lit. e. W momencie gdyby
nieruchomość nie podpadała jak orzekł Wojewoda, nie podlegałaby zwrotowi. Natomiast, jeżeli
zostanie wykazane, iż lit. e ma zastosowanie, nieruchomość miałaby status powiatowej
i podlega zbyciu. Natomiast Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, w którym stwierdza, iż
nieruchomość ta nie została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy art. 2 ust. 1 lit. b.
Wiesław Ceglarek – radny – ile czasu sprawa się toczy - zapytał.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że od kilku lat.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiadając na interpelacje Pana Romualda
Krzyżosiaka powiedział, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg wspólnie z Burmistrzem
Jutrosina udadzą się na wizję lokalną. W kwestii ciągu pieszo – rowerowego wyjaśnił, że
sprawa jest mu znana ale w najbliższym czasie nie jest przewidziany do realizacji. Natomiast,
jeżeli dojdzie do przebudowy ul. Łaszczyńskiej to byłoby to pięknym ciągiem łączącym ulice
Sarnowską i Łaszczyńską. Odnośnie programu pilotażowego dodał, że Starostwo otrzymało
pismo w tej sprawie. Powiat, jako administrator nieruchomości Skarbu Państwa nie posiada
nieruchomości, które kwalifikowałyby się pod tego typu zabudowę. W kwestii koszenia wałów
na Dąbroczni odpowiedź już została udzielona. Odnośnie odszkodowania od Alpine Bau – sąd
odrzucił naszą wierzytelność i wystąpiliśmy o uzasadnienie wyroku sądu. Zapewnił, że sprawy
nie odpuści. W kwestii zmian, jakie zaszły w Szpitalu – dr Zbigniew Sycz jest lekarzem,
specjalistą anestezjologiem, odpowiada m.in. za obsługę pacjentów wentylowanych w ZOL.
Funkcja Wiceprezesa wiąże się z daleko idącym zaangażowaniem a chcemy, by był
dyrektorem medycznym. Natomiast Główna księgowa jest doświadczonym długoletnim
pracownikiem szpitala, rawiczanką i finansistą. Na bieżąco ma kontrolować i pilnować
płynności finansowej Spółki. Dodał, że Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza Szpitala po konsultacji ze Zgromadzeniem Wspólników. Odnośnie drogi Gołaszyn
– Sowiny o udzielenie odpowiedzi poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg.
W trakcie wypowiedzi Pana Starosty salę narad opuścili radni, Panowie Szymon Węcłaś
i Jakub Moryson, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 74%
ustawowego składu Rady.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – droga Bojanowo – Sowiny jest
wąska a ubytki w poboczu na bieżąco są uzupełniane. W okresie jesiennym, gdy z pól
wywożone są buraki, pobocza na niektórych drogach wyglądają strasznie. Nie są w stanie
wszystkiego natychmiast uzupełnić, ponieważ są kłopoty z kupnem frezu. Ustawa o ochronie
środowiska zabrania sprzedaży frezu przedsiębiorcom i zarządcom dróg. Jeżeli pozostaną
środki z zimowego utrzymania planuje zakupić ok. 200 ton tłucznia, którym na bieżąco będą
uzupełniane ubytki. Frez składowany w lesie sarnowskim zużyty został na uszczelnienie
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mostu na Rowie Domaradzickim oraz uzupełnienie pobocza na drodze Tarchalin – granica
powiatu. Zapewnił, że w momencie, gdy będzie dysponował frezem zostanie utwardzona
droga ze Słupi Kapitulnej w kierunku Stwolna.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnośnie kościoła poewangelickiego w Miejskiej
Górce powiedział, że nieruchomość ta jest mieniem Skarbu Państwa. Status nieruchomości od
lat jest niewyjaśniony, dlatego warto odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wojewoda rozsądzi,
czy nieruchomość podlega pod komunalizację, czy nie. Nie ułatwia to ewentualnej przyszłości
kościoła, gdyż Skarb Państwa ma ograniczone możliwości finansowania. Przykro, że kościół
popada w ruinę ale są także inne scenariusze dla nieruchomości. Zwróciliśmy się do Pana
Wojewody o zwiększenie środków na utrzymanie tej nieruchomości. Na koniec roku Pan
Wojewoda przekazał drobne środki, chcemy w ich ramach dodatkowo zabezpieczyć teren.
Pojawiła się w pewnym momencie oferta przeniesienia go ale temat ucichł. Jest to dziedzictwo
narodowe i wymaga naszej opieki niezależnie, kto to robi. Przykład Balatonu pokazał, że
zarzuca mi się działalność na szkodę Gminy. Doskonale zdaje sobie sprawę, że zdarzają się
też trudne tematy. Zarzut, że wyjazd do Brukseli był niepotrzebny - na kolejnej sesji odniosę
się do priorytetów Zarządu obecnej kadencji, bo temat kopalni był i nadal jest tematem bardzo
ważnym. Jeżeli można coś zrobić aby uchronić Powiat Rawicki przed widmem kopalni, będę
to robił. Trzydzieści złotych diety, tyle wyniosły koszty tego wyjazdu. Jako Starosta mam
prawo reagować na takie sygnały i było to moim obowiązkiem aby tam pojechać a Komisja
Petycji jest ważnym organem. W Pakosławiu odbyła się narada samorządowców, w której
uczestniczył Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Może On
potwierdzić, że jestem za budową zbiornika. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że
wielokrotnie proponował Panu Burmistrzowi merytoryczną współpracę.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – na ostatniej sesji radny, Pan Zygmunt Wolny poruszył
kwestię braku wiedzy na temat tegorocznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz
podsumowania akcji „Wybieram Lokalnie”. Odpowiedź w formie pisemnej z uwagi na jego
nieobecność zostanie przekazana listownie. Natomiast kompleksową informację w odniesieniu
do funkcjonowania całej oświaty przedstawimy na grudniowej sesji.
Antoni Jórdeczka – radny – kwestia kopalni jest sprawą priorytetową. To ja miałem jechać do
Brukseli jako współautor petycji. Doszliśmy jednak do wniosku, że pojedzie Starosta, jako
organ reprezentujący społeczność lokalną. Ponoć rząd wykłada białą księgę, jeśli chodzi
o złoża strategiczne. Będzie to ogromny problem, jeżeli dokument ten przyjmie Rada
Ministrów. Zwrócił się z prośbą do Radnych, aby na grudniowej sesji Rada Powiatu przyjęła
w tej sprawie stosowne stanowisko. Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma uchwalić plan
zagospodarowania przestrzennego i teren ten będzie ujęty jako rolniczy. Rada Powiatu
Rawickiego i Rada Powiatu Gostyńskiego gdyby uchwaliły takie stanowisko to Wojewoda
Wielkopolski, Sejmik Województwa, Premier i Ministerstwa wiedziałyby, że działamy w tym
temacie.
Adam Bandura – radny – nie jestem za kopalnią, stanowisko samorządu i moje znane jest od
lat. Natomiast w obecnej sytuacji politycznej, jeżeli ktoś skarży na własny rząd w Brukseli, to
jaki to może mieć skutek. Jest to działanie bardziej szkodliwe, niż pozytywne. Takie jest moje
zdanie. Natomiast zarzucono mi kłamstwo, mijanie się z prawdą. W kwestii kościoła
powiedział: „proszę Pana Starostę o pisemną odpowiedź na pytanie, o co wystąpił, czy było
tylko pytanie do Pana Wojewody, czy ma to być teren komunalizacyjny, czy wnioskował Pan
aby przekazać teren Gminie”.
Antoni Jórdeczka – radny – petycja nie była skargą na Rząd, dotyczyła nieprawnych działań
Ministerstwa i Burmistrza oraz zbadania sprawy, czy takie działania były zgodne z prawem.
18. Wolne głosy i wnioski.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że do Brukseli pojechał z Panią Sylwią
Maćkowiak, która jest asystentem społecznym Ministra Jana Dziedziczaka. Dodał ponadto, że
Powiat ma szansę na otrzymanie dofinansowania na cyfryzację zasobu geodezyjnego. Projekt
złożony w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie,2.1.2
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, oceniony został pozytywnie i znajduje się na
16 pozycji. Otrzymać możemy 2.331.000 zł ze środków WRPO, całkowita wartość projektu
wynosi 2.742.000 zł.
Mariusz Suchanecki – radny – podziękował Panu Staroście za informacje nt. ścieżki pieszorowerowej. Może Gmina Rawicz zechciałaby partycypować w kosztach modernizacji, gdyż
część wniosków mieszkańców dotyczy dojazdu dzieci do gimnazjum.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się dnia 22 grudnia br.
19. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 12.00.

Protokołowała:
podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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