OR. 0002.8.2017

Protokół nr XXIX/2017
z obrad XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali Ratusza w Sarnowie
w dniu 25 maja 2017 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.

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

Nieobecni:
1. Ceglarek Wiesław
2. Niemczynowski Józef
3. Sędłak Antoni
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Adam Sperzyński
Jacek Gwizdek
Barbara Noga
Izabela Sarnowska

- Starosta Rawicki
- Wicestarosta
- Skarbnik Powiatu
- Sekretarz Powiatu

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co
stanowi 79% 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.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Wniósł o jego rozszerzenie o punkt: „Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 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 z późn.
zm.) rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady. Zaproponował rozpatrzenie tematu jako pkt 11 porządku obrad, po
czym przystąpił do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 15 radnych.
Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki pismem z dnia 23 maja br. (załącznik nr 3 do protokołu) wniósł o rozszerzenie
porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Apteki Prywatnej „Pod Orłem” L. Sierpowska,
M. Nowacka Spółka Jawna z/s w Jutrosinie, KRS 0000170649, 63-930 Jutrosin, Rynek 8,
reprezentowanej przez Radcę Prawnego Leszka Gogolińskiego, na Uchwałę
Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r. Odczytał treść pisma i zaproponował jego rozpatrzenie jako pkt 12
porządku obrad, po czym przystąpił do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 15 radnych.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016
rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Powiatu Rawickiego instrumentem płatniczym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi Apteki Prywatnej „Pod Orłem” L. Sierpowska, M. Nowacka Spółka
Jawna z/s w Jutrosinie, KRS 0000170649, 63-930 Jutrosin, Rynek 8, reprezentowanej
przez Radcę Prawnego Leszka Gogolińskiego, na Uchwałę Nr XXIII/180/16 z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.
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3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXVIII 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 XXVIII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXVIII sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie wniesiono
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 zał. nr 4 do
protokołu).
Zygmunt Wolny – radny – Pan Starosta podał przed chwilą, że zostały odrzucone 3 oferty na
zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów…” zapytał, czy przetarg jest rozstrzygnięty, czy
nie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – z uwagi na złożony proces przetargowy o udzielenie
odpowiedzi poprosił Panią Sekretarz.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że przetarg został rozstrzygnięty
pozytywnie. W postępowaniu przetargowym na ww zadanie wpłynęło 7 ofert, zadanie
obejmowało 5 pakietów. W pakiecie I, II, III i V zadania wygrało Konsorcjum:
- Marek Łukowiak Pracownia Geodezyjna GEOPLAN,
- Henryk Dolny, Andrzej Płóciennik Wspólnicy S. C. GEODEZJA,
- NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś,
- HORYZONT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Robert Michalski.
W pakiecie IV zadania wygrała firma:
- Rosa Venti Ewelina Buko
W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podejmie uchwałę o wyborze najkorzystniejszej oferty a za
10 dni zostanie podpisana umowa.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i wobec nie wniesienia innych pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016
rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego uwag i wniosków. Poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego –
o przedstawienie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że budżet w roku ubiegłym zakończył się
po stronie dochodów kwotą 52.442.279,93 zł, po stronie wydatków 52.713.989,93 zł. Deficyt
po stronie wydatków finansowany był z nadwyżki wolnych środków.
Uchwalony na 2016 rok plan wynosił po stronie dochodów 49.433.288 zł a wydatków
48.255.168 zł.
Dochody w ciągu roku wzrosły o 3.008.991,93 zł, co pozwoliło na wcześniejszą spłatę kredytu
w wysokości 200.000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
umorzył pożyczkę 46.000 zł.
W trakcie roku pozyskano dodatkowe środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, dotacje od gmin oraz Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.802.682,33
zł.
Pozytywnie oceniono projekt Powiatu Rawickiego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i
tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za
pomocą e-usług”. Zapewniona kwota dofinansowania w ramach WRPO 2.331.198,36 zł.
Przygotowanie wniosku i podpisanie umowy miało miejsce w roku ubiegłym dzięki czemu
w tym roku możemy środki wydawać.
Jeżeli chodzi o wydatki to największą część budżetu stanowią wydatki bieżące.
Wydatki inwestycyjne były przemyślane, pragmatyczne, dające pewne perspektywy na
przyszłość, ocenił ich realizację bardzo dobrze. W Szpitalu Powiatowym podniesiono aport
Spółki o 500.000 zł, w zakresie inwestycji na oświatę wydatkowano 1.1 mln zł.
Do najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji zaliczył boisko przy I Liceum
Ogólnokształcącym, czy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych. Oprócz
inwestycji na oświatę – 1.197.633,62 zł wydatkowano również w zakresie środków bieżących
na płace i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych – 182.577,22 zł, prowadzono bieżące
remonty i konserwacje – 200.827,99 zł. Na drogi wydano 1.4 mln zł, w zakresie pomocy
i polityki społecznej 362.000 zł – montaż windy w DPS w Pakówce, zakup pojazdu dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce współfinansowany przez wszystkie gminy.
Na pozostałe wydano 121.000 zł.
Przedstawiając wybrane inwestycje i remonty przeprowadzone w roku ubiegłym powiedział o:
- II etapie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych i budowie windy;
- budowie boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym;
- remoncie pokoi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie;
- projekcie rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych. W roku ub. 100.000 zł wydano na
dokumentację projektową;
- budowie windy w DPS w Pakówce;
- rozbudowie kanalizacji deszczowej w m. Wydawy;
- budowie chodnika w m. Kawcze realizowanego wspólnie z Gminą Bojanowo;
- przebudowie przepustu w m. Trzebosz w połowie współfinansowanego z rezerwy Ministra
Finansów;
- naprawie radaru na ul. Przyjemskiego, co wpływa na bezpieczeństwo dzieci idących do
gimnazjum w Sierakowie;
- remoncie instalacji elektrycznej w Starostwie;
- otwarciu Centrum Rehabilitacji w Rawiczu.
W trakcie wypowiedzi Starosty Rawickiego na salę obrad wszedł radny, Pan Romuald
Krzyżosiak, a więc w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi 84% ustawowego
składu Rady.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Barbarę Nogę –
Skarbnika Powiatu o omówienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Rawickiego.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że dochody Powiatu za 2016 rok zostały
wykonane w 100,26 % planu, natomiast wydatki w 96,18 % założonego planu.
Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat
otrzymał 2.019.510,02 zł na inwestycje drogowe, kursy zawodowe uczniów, na zwrot kosztów
umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzinach zastępczych na
terenie powiatu oraz kosztów pobytu mieszkańca w warsztatach terapii zajęciowej. Wpłynęła
też kolejna rata sprzedaży budynku byłego internatu w Bojanowie.
W 2016 roku Powiat otrzymał dotacje na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczenia.
Otrzymano również środki na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sfinansował
realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie Powiatu Rawickiego w 2016 roku, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekazał środki za złomowanie samochodów przejętych przez powiat
i wycofanych z eksploatacji.
W zrealizowanych wydatkach największy udział procentowy mają wydatki związane
z wynagrodzeniami i ich pochodnymi tj. 62,74 % wydatków ogółem, wydatki na realizację
zadań statutowych – 23,56 %, a wydatki majątkowe tylko 7,20%.
Powiat Rawicki udzielił dotacji innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę 495.728,52 zł. Związane były one z utrzymaniem czystości dróg powiatowych,
prowadzeniem biblioteki powiatowej, kursami zawodowymi uczniów, zwrot kosztów za
umieszczenie dzieci z terenu powiatu rawickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej
i rodzinach zastępczych, zwrot kosztów uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Powiat
również udzielił dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu
turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, funkcjonowania warsztatów terapii
zajęciowej w łącznej kwocie 434.052,68 zł .
Na koniec 2016 roku 6 jednostek organizacyjnych powiatu wykazało należności wymagalne
m.in. czynsze, noclegi, holowanie pojazdów, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
naliczone rodzicom biologicznym. Jednostki te podjęły działania windykacyjne zmierzające do
wyegzekwowania tych należności.
Powiat na koniec roku nie miał zobowiązań wymagalnych.
W 2016 roku spłacono raty czterech kredytów i dwóch pożyczek i na koniec roku zadłużenie
powiatu umniejszyło się do kwoty 9.195.860 zł i stanowiło 17,49 % wykonanych dochodów.
Dla porównania na koniec 2015 roku wynosiło 20,87 % wykonanych dochodów.
Mienie powiatu jest obecnie w dyspozycji 12 jednostek organizacyjnych powiatu i
w porównaniu do 2015 roku zwiększyło swą wartość o 16.718.815 zł, głównie z tytułu
przeprowadzonych inwestycji drogowych i dokonanych zakupów inwestycyjnych np.
samochodu, czy zakupu wyposażenia. Powiat również otrzymał mienie od Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i część przekazał Gminie Rawicz. Część środków
trwałych i wyposażenia została zlikwidowana bądź nieodpłatnie przekazana.
Powiat w 2016 roku objął 100 udziałów w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu na łączną kwotę
500.000 zł oraz 3 udziały w samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych w Gostyniu na
kwotę 30.000 zł. Posiada służebność polegającą na korzystaniu z boiska sportowego
w Bojanowie oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gołaszynie.
W 2016 roku powiat uzyskał z mienia dochody w kwocie 281.463,20 zł, m.in. z tytułu
odszkodowania za grunt przejęty pod inwestycję PKP, raty za sprzedaż budynku byłego
internatu w Bojanowie, czynszów.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu powiatu, z łącznego
bilansu jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat,
które zostały sporządzone na podstawie sprawozdań opracowanych przez jednostki
organizacyjne powiatu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a następnie odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok.
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Uchwała Nr SO-0954/36/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. W pierwszej
kolejności Pana Szymona Węcłasia – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej.
Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Pawła
Matysiaka - Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Paweł Matysiak – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
opinię Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju.
Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym poprosił Pana Jakuba
Morysona – Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawił
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Opinia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu –
o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu - odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym zapytał, czy są pytania lub
uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XXIX/231/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok
było 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Zarządowi

Powiatu

Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że Panowie radni zapoznali się
z projektem uchwały. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Następnie poprosił Pana Szymona Węcłasia –
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Rawickiego, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, po czym odczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr SO-0955/6/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Rawickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawickiego
z wykonania budżetu powiatu za 2016 r., stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Paweł Matysiak – radny – przedstawił stanowisko Klubu radnych PSL i PiS.
Stanowisko Klubu Radnych PSL i Pis, stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Jakub Moryson – radny – przedstawił stanowisko Klubu radnych PO RP.
Stanowisko Klubu Radnych PO PR, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że Klub radnych Porozumienia Samorządowego
nie działa, jest zdekompletowany ale osobiście wstrzyma się od głosu, gdyż o przyczynach
mówił na komisji.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a następnie odczytał projekt uchwały.
Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych (ustawowy skład Rady: 19). Za przyjęciem
Uchwały Nr XXIX/232/17
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok
było 12 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.30 do 10.45.
Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 74% ustawowego składu
Rady. Nieobecni byli: Bandura Adam, Ceglarek Wiesław, Niemczynowski Józef, Sędłak
Antoni, Walus Andrzej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Powiatu Rawickiego instrumentem płatniczym.
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 Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zgodnie z Ordynacją podatkową Rada
Powiatu w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu
powiatu za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takimi opłatami są m.in. opłata geodezyjna
i komunikacyjna. Podjęcie uchwały wpłynie na unowocześnienie i usprawnienie realizacji
płatności na rzecz powiatu oraz pozwoli na zmniejszenie obrotu gotówkowego. 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/233/17
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Powiatu Rawickiego instrumentem płatniczym
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
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 Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że z przedłożonej
informacji w części dotyczącej poziomu bezrobocia wynika jednoznacznie tendencja
znacznego spadku liczby bezrobotnych. W ostatnich 3 latach liczba bezrobotnych w powiecie
zmniejszyła się o ponad tysiąc osób. Stopa bezrobocia obniżyła się w roku ubiegłym o 5
punktów procentowych. Nie bez znaczenia jest otwarcie wszystkich rynków pracy w UE, co
zachęca szczególnie ludzi młodych do poszukiwania zatrudnienia na otwartym europejskim
rynku pracy. Nie bez znaczenia dla sytuacji na powiatowym rynku pracy w 2016 roku, miało
stosowanie szerokiego zakresu instrumentów i usług rynku pracy skierowane bezpośrednio dla
bezrobotnych i pośrednio, poprzez wsparcie ich zatrudnienia u lokalnych pracodawców
i przedsiębiorców. Dominującą grupą byli bezrobotni do 30 r.ż. na aktywizację których
skierowano największą pulę środków. Na realizację 3 projektów aplikowano o środki z rezerwy
Ministra, uzyskując środki dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby
niepełnosprawne zarówno bezrobotne jak i poszukujące pracy dodatkowo aktywizowane były
ze środków PFRON. 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/234/17
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.
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 i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – co roku Zarząd
Powiatu do 31 maja winien przedstawić sprawozdanie z realizacji zadań związanych
z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie obejmuje
2016 rok, gdzie realizowano zadania w następujących sferach: - rozwoju przedsiębiorczości,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego, - kultury i sztuki, - turystyki i krajoznawstwa, - kultury
fizycznej, - ochrony i promocji zdrowia, - edukacji, - wspierania rodzin i systemu pieczy
zastępczej, - pomocy społecznej. Zarząd Powiatu ogłosił w roku ubiegłym 2 otwarte konkursy
ofert. W pierwszym konkursie dotyczącym zadań wynikających z programu współpracy
złożono 20 ofert, 12 organizacji pozarządowych uzyskało dofinansowanie w formie dotacji.
W 2 konkursie dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej złożono 1 ofertę przez 1 podmiot.
Liczba beneficjentów działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe objęła ogółem
ok. 3800 osób a przekazane środki finansowe w 2016 roku wyniosły 74.000 zł.
W realizację zadań zaangażowanych było ok. 600 osób, w tym 120 wolontariuszy. Następnie
odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/235/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
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 Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o omówienie
projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w związku z zapowiadanymi
zmianami prawa samorządowego, środowiska samorządowe podejmują działania w celu
obrony prerogatyw jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 16 marca br. odbyło się Forum
Samorządowe, 3 kwietnia br. Wielkopolski Kongres Samorządowy, a w Sejmie RP debata,
podczas której uznano, iż zmiany prawa samorządowego są zbyt daleko idące i godzą
w konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego. Efektem prowadzonych ze
środowiskiem samorządowym konsultacji jest Karta Samorządności definiująca podstawowe
zasady ustroju państwa i roli samorządów w budowaniu demokracji. Następnie odczytała
projekt uchwały.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował po czym zapytał, czy są pytania lub
uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/236/17
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
12. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
przekazania
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi Apteki Prywatnej „Pod Orłem” L. Sierpowska,
M. Nowacka Spółka Jawna z/s w Jutrosinie, KRS 0000170649, 63-930 Jutrosin,
Rynek 8, reprezentowanej przez Radcę Prawnego Leszka Gogolińskiego, na Uchwałę
Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. 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. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że Rada
Powiatu Rawickiego w dniu 30 marca 2017 roku wyraziła stanowisko i odrzuciła wniosek
właściciela Apteki „Pod Orłem” w Jutrosinie, który wnioskował o usunięcie naruszenia prawa
dotyczącego uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Właściciel apteki z Jutrosina poprzez Radcę
Prawnego skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za
pośrednictwem Rady Powiatu Rawickiego. Wobec powyższego Rada Powiatu winna udzielić
odpowiedzi na skargę i odpowiedź stanowi załącznik do projektu uchwały. Wobec powyższego
zachodzi konieczność wywołania projektu uchwały. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXIX/237/17
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Apteki Prywatnej „Pod Orłem” L. Sierpowska, M. Nowacka Spółka Jawna z/s w Jutrosinie,
KRS 0000170649, 63-930 Jutrosin, Rynek 8, reprezentowanej przez Radcę Prawnego
Leszka Gogolińskiego, na Uchwałę Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. 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 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie wniesiono.
14. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
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Romuald Krzyżosiak – radny – zapytał, jak wygląda obsada stanowiska dyrektora w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – ogłoszony konkurs nie przyniósł rozwiązania tej
kwestii. W chwili obecnej Zarząd prowadzi rozmowy, wyraził nadzieję, że do końca czerwca
kwestia ta zostanie rozstrzygnięta. Zgodnie z obowiązującą procedurą kandydata na dyrektora
i koncepcję rozwoju szkoły musi zaakceptować Kurator i dopiero po tej opinii Zarząd Powiatu
może powierzyć obowiązki nowemu dyrektorowi. Podziękował wszystkim Radnym za
udzielenie absolutorium, także tym, którzy się wstrzymali.
Krzysztof Synoracki – radny – podziękował Radnym za przyjęcie Karty Samorządności, która
jest bardzo ważna.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się dnia 29 czerwca br.

15. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXIX sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.15.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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