OR. 0002.3.2017

Protokół nr XXVI/2017
z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 23 lutego 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.
17.

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
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
1. Krzysztof Synoracki
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXVI 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 17 radnych, co stanowi 90% 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.
Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego Pana Jana Sierpowskiego - Radnego
Rady Powiatu Rawickiego.
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 XXV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku
do 31 marca 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2015–2016 z realizacji
„Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013 – 2016”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny Program
Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXV 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 XXV sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXV sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
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Romuald Krzyżosiak – radny – około dwa miesiące temu na sesji poruszył kwestię
przyorywania pasa drogowego przy drodze powiatowej z Jutrosina w kierunku Bartoszewic.
Zapytał, czy już coś w tej kwestii zostało wyjaśnione. Odnośnie infrastruktury pieszej
w m. Dubin powiedział, że mieszkańcy zgłaszają Pani Sołtys, że chodniki są w bardzo złym
stanie i proszą o remont. W kwestii oznakowania Rynku w Dubinie Pani Sołtys twierdzi, że
znaków jest zbyt dużo.
Zygmunt Wolny - radny – kilka lat wstecz rozpoczęliśmy odwadnianie dróg pogłębiając
specjalną maszyną rowy. Na odcinku drogi Niemarzyn – Słupia Kapitulna, ok. 300 m za
Niemarzynem jest wszystko zalane, natomiast ok. 50 m dalej jest rów melioracyjny. Zapytał,
czy maszyną można pogłębić rów i wodę z pól spuścić do rowu a z poboczy zebrać ziemię.
Paweł Matysiak – radny – w kwestii pojazdów uprzywilejowanych – wozów strażackich,
powiedział: „w myśl prawa pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne
w postaci niebieskich świateł błyskowych, jednocześnie wysyłający sygnały dźwiękowe
o zmiennym tonie”. Do pożaru, gdy zbierają się strażacy OSP a brak kierowcy, czy takim
pojazdem bez używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych może kierować osoba z prawem
jazdy kat. C, nie posiadająca uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - zapytał.
Radosław Matysiak – Komendant Powiatowy Policji – osoba kierująca takim pojazdem
powinna mieć przeszkolenie oraz posiadać wkładkę kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.
Paweł Matysiak – radny – jeżeli pojazd nie wysyła sygnałów dźwiękowych i świetlnych
zapytał, czy zaliczany jest do ciężarowych i kierować nim może osoba posiadająca prawo
jazdy kat. C.
Radosław Matysiak – Komendant Powiatowy Policji – odpowiedział, że tak, ale musi mieć
upoważnienie wójta lub burmistrza do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
Paweł Matysiak – radny – poprosił o pisemną odpowiedź.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – w kwestii przyorywania pasa
drogowego powiedział, że na wezwania geodety rolnicy się nie wstawili i proces ten musimy
powtórzyć. Odnośnie chodnika w Dubinie – we współpracy z Gminą Jutrosin chodniki będą
remontowane. W kwestii oznakowania powiedział, że skontaktuje się z Panią Sołtys, gdyż
oznakowanie jest zatwierdzone i prawidłowe. Jeżeli chodzi o odwodnienie dróg to warunki
atmosferyczne pozwalają na wyjazd maszyny w teren celem odtworzenia rowów.
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 (zał. nr 3 do protokołu).
Powiedział ponadto, że tematem przewodnim Konwentu Powiatów Województwa
Wielkopolskiego w Puszczykowie było zwalczanie ptasiej grypy. Jesteśmy w stałym kontakcie
ze służbami weterynaryjnymi, policją oraz strażą. Zbliża się ona do nas od strony Poznania
i Wrocławia. Na stronie internetowej Starostwa informujemy mieszkańców co robić, aby
zmniejszyć ryzyko zarażenia. Odniósł się szerzej do konferencji pn. „Złoże węgla brunatnego
Oczkowice (…)”, która odbyła się w Gostyniu na Świętej Górze. Politycy biorący udział
w konferencji składali deklaracje a Wiceminister Środowiska, Pan Mariusz Gajda powiedział,
że nie powinna powstać żadna nowa kopalnia odkrywkowa, że nas rozumie i jest z nami.
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Ponadto Gmina Wąsosz kwotą 40.000 zł wsparła rawicki szpital. Poinformował ponadto, iż
nastąpiło otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi Poniec – Rawicz,
odcinek Łaszczyn - Wiadukt DK36. Wpłynęło 6 ofert, wygrała firma DROGBUD z Gostynia.
Umowa zostanie podpisana 8 marca br., czas realizacji zadania to 31 sierpnia br. W ostatnich
dniach do PFRON złożony został wniosek na kwotę 224.175 zł na zakup samochodu dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce. Powiat podobnie jak w roku ubiegłym liczy
na partnerstwo wszystkich gmin. W ostatnim czasie rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na
wcinkę drzew przy Zespole Szkół Zawodowych. Najlepszą ofertę złożyła firma LOONG
z Sierakowa. W kwestii dachu na sali gimnastycznej w I LO, powiedział, że udało się podpisać
porozumienie z wykonawcą inwestycji tj. z Firmą Michalski. Spojenia poprzeczne dachu
zostały uszczelnione, natomiast docelowo porozumienie przewiduje uszczelnienie poprzeczne
i wzdłuż łączeń. Koszt uszczelnienia ponosi firma Michalski. WFOŚiGW w Poznaniu
poinformował, że otrzymaliśmy pomoc finansową na likwidację wyrobów budowlanych
zawierających azbest w wysokości 80.000 zł. Powiat ze swej strony przygotował ulotki.
Chcemy ponadto rozpropagować wśród mieszkańców korzystanie z dwóch programów: wymiana źródeł ciepła, - termomdernizacja. Powiat Rawicki nie proceduje wniosków, jest
punktem konsultacyjnym, informacyjnym. Mieszkańcy wnioski muszą kierować bezpośrednio
do WFOŚiGW.
Zygmunt Wolny - radny – zapytał, czy przy naprawie dachu w I LO brali udział
przedstawiciele firmy Ruukki.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że było konsultowane z firmą Ruukki,
ale bezpośrednio brali udział przedstawiciele firmy Michalski. Dodatkowo rozwiązanie było
akceptowane przez firmę Kuleta - Szreder, która przygotowała ekspertyzę.
Zygmunt Wolny - radny – mieliśmy wątpliwości, ale firma Ruukki upierała się przy tego typu
montażu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Radosława Matysiaka –
Komendanta Powiatowego Policji - o omówienie sprawozdania.
Radosław Matysiak – Komendant Powiatowy Policji – omówił sprawozdanie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania do przedstawionego
sprawozdania, a wobec ich nie wniesienia 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 XXVI/201/17
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Rawickim
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017
roku do 31 marca 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 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 Powiatowy
Urząd Pracy w Rawiczu opracował wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący aktywizacji osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach projektu ogółem ma być zaktywizowanych
138 bezrobotnych, głównie osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 r.ż. Oraz odpowiednia
ilość kobiet. Wartość projektu ogółem wynosi 907.373, 51 zł, z czego w 2017 roku –
899.573,51 zł a w 2018 r. – 7.800 zł. Następnie odczytał 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVI/202/17
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 roku
do 31 marca 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014 – 2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia
2017r. do dnia 31 marca 2018r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 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 PUP
opracował wniosek o dofinansowanie projektu aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie rawickim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu przewiduje się zaktywizowanie 190 osób do 29 r.ż. pozostających bez
pracy, zarejestrowanych w PUP i należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się
i nie szkolą. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie rawickim. Wartość projektu ogółem wynosi 1.508.527,44
zł, z czego 1.495.527,44 zł w roku 2017, w 2018 r. – 13.000 zł. Następnie odczytał 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVI/203/17
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w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 marca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Roberta Kozala –
Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – o omówienie a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – projekt
uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu Rawickiego zgody na podpisanie przez
Zarząd Powiatu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na dotację w zakresie finansowania
badań specjalistycznych przez Powiatową Komisję Lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej,
która odbędzie na terenie Powiatu Rawickiego w dniach od 6 do 24 marca br. Przebadanych
zostanie ok. 400 osób z rocznika 1998 i starsze. Następnie odczytał 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVI/204/17
w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.10 do 10.30.
Po wznowieniu obrad na salę narad nie powrócił Radny, Pan Paweł Matysiak, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2015–2016
z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata
2013 – 2016”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. 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
sprawozdanie zawiera opis działań podejmowanych w latach 2015-2016 w zabytkach
nieruchomych, których właścicielem jest Powiat Rawicki na szlakach turystycznych.
Prowadzone działania miały głównie na celu wykonanie pracy konserwatorskich,
restauratorskich, budowlanych i pozostawienie tych majątków w dobrym i dostatecznym stanie
technicznym. Sprawozdanie zawiera opis działań i form współpracy z samorządami gminnymi
z terenu powiatu, organizacjami pozarządowymi, Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków,
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instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zabytków kulturowych
i przyrodniczych. W 2015 roku Powiat Rawicki wydał ogółem 1.415.612 zł, a w 2016 roku
1.476.331 zł na realizację Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami. 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 XXVI/205/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2015–2016 z realizacji „Powiatowego Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2013 – 2016”
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą–Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
projekt uchwały zawiera 3 załączniki. W zał. 1 zawarte zostały w formie tabelarycznej
wszystkie szkoły w sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. W okresie
przeprowadzania reformy tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W zał. 2
wyszczególniono wszystkie placówki na obszarze powiatu rawickiego prowadzone również
przez Gminę Miejska Górka i Gminę Jutrosin, a mianowicie szkoły ponadpodstawowe i szkoły
specjalne w okresie przejściowym wprowadzania reformy tj. od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r. Załącznik nr 3 dotyczy projektu planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki oraz inne
organy, od momentu po przekształceniu tj. od 1 września 2019 r. Następnie odczytała projekt
uchwały.
W trakcie wystąpienia Pani Naczelnik na salę narad powrócił Radny, Pan Paweł Matysiak,
a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
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 XXVI/206/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 –
2020.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. 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 z rozwiązaniem Zespołu Szkół Nr 3 oraz oddaniem budynku w trwały zarząd
Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych zaistniała konieczność zauktualizowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych. Zgodnie z decyzją instytucji zarządzającej
WRPO – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nastąpiła aktualizacja
w zakresie części statystycznej dokumentu oraz realizacji trzech projektów nr – 7, 8 i 9.
W projektach tych wykonawca został zamieniony i zamiast Zespołu Szkół Nr 3 wpisano Zespół
Szkół Zawodowych. 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 XXVI/207/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca
2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji obszarów
powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 –
2020.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. 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 ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych było opracowanych
10 projektów, z czego 6 realizowanych było w 2016 roku, gdyż 4 zostały zrealizowane
w momencie oddania budynku powojskowego. Projekty realizowały: - ZS Nr 3, - ZS im. Jana
Pawła II, - PUP. W projekcie 5 dotyczącym Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
wskaźniki zostały osiągnięte, projekt 6 - Organizacja w budynku działalności Stowarzyszenia
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych również osiągnął wszystkie wskaźniki. Projekt 7 dotyczący
Organizacji zajęć pozalekcyjnych w ZS Nr 3 w ramach grantów Starosty Rawickiego, wskaźnik
w ramach grantów nie był realizowany z uwagi, iż od 2011 roku granty nie funkcjonują, ale
dodatkowe zajęcia były realizowane i objęto nimi 121 uczniów. Projekt 8 – Wykorzystanie sal
w budynku na cele społeczne, osiągnięto wskaźniki powyżej planu. W projekcie 9 –
Wykorzystanie boiska przez Szkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy KADET, wskaźniki nie zostały w 100% osiągnięte z uwagi, iż ZS Nr 3 został
rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2016r., a UKS KADET miał podpisane porozumienie z ZS
Nr 3. Nie podpisał natomiast porozumienia na korzystanie z boiska z ZSZ. Ponadto
zmniejszyła się liczba członków UKS KADET stąd wskaźniki w 100% nie zostały osiągnięte.
Projekt 10 – Organizacja w budynku sali informacji zawodowej oraz sali Klubu Pracy
Powiatowego Urzędu Pracy, wskaźniki osiągnięto w 100%. 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.
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVI/208/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów
powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022.
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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego dokonano autopoprawki. W planie na 2017 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 826.875 zł, w tym bieżące o 205.187 zł oraz majątkowe o 621.688 zł,
- wydatki ogółem o 826.875 zł, w tym bieżące o 7.160 zł oraz majątkowe o 819.715 zł.
W zał. nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF w poz.1.1.1.1 ERASMUS+ „Polska edukacja
plus europejska praktyka - początkiem kariery zawodowej" zwiększono limit 2017 oraz limit
zobowiązań o 19.246 zł. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się z powodu
niewykorzystania środków w 2016 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 XXVI/209/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki.
Otrzymano pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2017 r. w sprawie dotacji na
2017 r. zmniejszającej w rozdz. 71015 o kwotę 13.000 zł oraz zwiększającej w rozdz. 75011 o
kwotę 359 zł, oraz pismo z dnia 31.01.2017 r. zwiększające w rozdz. 75212 o kwotę 3.200 zł
na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026".
Minister Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. przekazał informację o
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach części subwencji ogólnej,
zwiększając część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 84.871 zł oraz zmniejszając dochody
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.624 zł. Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 2 lutego 2017 r. ustalił kwotę środków
Funduszu Pracy w wysokości 203.900 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Rawiczu pełniących funkcje doradców klienta, w związku z tym zwiększono o 3.900 zł.
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Powiat otrzymał również pismo z WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej
na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie powiatu rawickiego w 2017 r." w wysokości 80.000 zł.
Wprowadzono pomoc finansową zgodnie z uchwałą Nr XXVI/181/17 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 14 lutego 2017 r. w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.
Pozostałe zmiany w planie dochodów dotyczyły m.in. przeniesienia do § 067 oraz § 061
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększenia o 48.850 zł z tytułu refundacji
wynagrodzenia i składek otrzymanych z urzędu pracy za zatrudnienie nowych pracowników
oraz 1.661 zł za obsługę programu "Aktywny Samorząd".
W wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu umniejszył zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P PoniecRawicz, na odcinku Łaszczyn-Wiadukt DK36" o kwotę 1.020.514 zł w związku
z oszczędnościami w przetargu oraz wprowadził zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do
skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej" w wysokości 708.000 zł, polegającym m.in. na
wykonaniu ścieżki rowerowo-pieszej, odwodnieniu korpusu drogowego,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - wprowadziło zadanie pn. „Zakup dla Szpitala
Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. diatermii z przystawką argonową dodatkowo
wyposażoną w wózek i konieczne akcesoria” w kwocie 45.000 zł.
Dokonano zmian w wydatkach bieżących:
1. PZD w Rawiczu - zwiększa o 1.468 zł na odpis na ZFŚS, 108.000 zł na remonty cząstkowe
na drogach powiatowych, 204.514 zł na bieżące utrzymanie dróg, ewidencję dróg, ścinkę
poboczy,
2. PINB w Rawiczu - umniejsza o 13.000 zł w związku z korektą planu dotacji,
3. PUP w Rawiczu - przenosi 62 zł na wykonanie pieczątek,
4. DPS Osiek - zwiększa o 48.850 zł na wynagrodzenia i składki w związku z zatrudnieniem
nowych pracowników, których koszty w części są pokrywane przez urząd pracy,
5. PCPR w Rawiczu - przenosi 1.208 zł na odpis na ZFŚS, 19.200 zł na umowy zlecenie
w projekcie unijnym, oraz zwiększa o 1.661 zł na pokrycie kosztów obsługi, ewaluacji i
promocji w ramach programu "Aktywny Samorząd",
6. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 19.246 zł w ramach projektu „Erasmus+" m.in. na umowy
zlecenie, pobyt uczestników, zakup artykułów biurowych, zmniejsza 6.878 zł z tytułu odpisu
na ZFŚS oraz 10.615 zł z różnych opłat,
7. POW w Łaszczynie - przenosi 2.079 zł na odpis na ZFŚS,
8. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zwiększa 13.767 zł w związku z umieszczeniem dziecka
w rodzinie zastępczej we Wrocławiu, 3.035 zł z tytułu wzrostu świadczeń dziecka, 600 zł
na dodatek za niepełnosprawność dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
w Powiecie Górowskim, 3.200 zł na szkolenie obronne zgodnie z zawiadomieniem
o przyznaniu dotacji, 80.000 zł na usuwanie azbestu, przenosi 3.000 zł na sporządzenie
kosztorysu do wykonania prac restauratorskich i robót budowlanych w nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, przenosi środki z zadań własnych na zlecone na
wynagrodzenie oraz składki.
Zwiększa się rezerwę ogólną o 75.926 zł oraz zmniejsza się rezerwę na realizację zadań
pomocy społecznej i rodziny o 17.402 zł. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały.
Jakub Moryson – radny – w kwestii ścieżki rowerowej od Ronda im. Jerzego Zelka do
skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej powiedział, że Radni Klubu PO nie są przeciwni
ścieżce. Wyraził swoje niezadowolenie, że na poniedziałkowym posiedzeniu komisji poprawka
ta nie była wprowadzona do uchwały a radni otrzymali ją dopiero przed sesją. Jako Radny ma
nadzieję, że Pan Starosta podtrzyma deklaracje złożone na styczniowej sesji oraz w mediach,
że priorytetowa jest budowa ścieżki Rawicz-Osiek oraz rozbudowa Zespołu Szkół
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Zawodowych. Ufa, że Rada nie będzie zmuszona do szukania pieniędzy w budżecie na
priorytetowe inwestycje.
Mariusz Suchanecki – radny – uzupełniając wypowiedź Przewodniczącego Klubu Radnych
Platformy Obywatelskiej Pana Jakuba Morysona powiedział, że Klub PO złożył wniosek do
Zarządu Powiatu odnośnie realizacji nadwyżki budżetowej. Dotyczył m.in. budowy ścieżki
Szymanowo–Pakosław, ścieżki od gimnazjum w Sierakowie do skrzyżowania ulic Poznańskiej
i Sarnowskiej – modernizacja chodnika i przebudowa na ciąg pieszo-rowerowy, modernizacji
drogi w Zielonej Wsi. Wyraził nadzieję, że wnioski te będą realizowane. Jeżeli pojawią się
oszczędności z budowy ścieżki od Ronda im. Jerzego Zelka do ul. Orzeszkowej,
a chcielibyśmy kontynuować ciąg ścieżki rowerowej to zasadna przy współpracy z Gminą
Rawicz byłaby modernizacja chodnika na ul. Poznańskiej, wówczas ciąg rowerowy
rozpoczynałby się od Gimnazjum w Sierakowie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVI/210/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – podziękował Wysokiej Radzie za przegłosowanie
zmian w budżecie, które dotyczą w dużej mierze Gminy Rawicz. W kwestii budowy ścieżki od
Ronda im. Jerzego Zelka do ul. Orzeszkowej w Sarnowie, Gmina będzie partycypowała
w kosztach w wysokości 50%. Zapewnił, że po rozliczeniu nadwyżki budżetowej Gmina
Rawicz powróci do budowy ścieżki Rawicz – Osiek. Odnosząc się do inwestycji w Zespole
Szkół Zawodowych w Rawiczu, Gmina wychodzi z założenia, że do nowo powstałej
infrastruktury należy zrobić dojazd – utwardzenie ul. Młyńskiej. Z uwagi, że będzie to ciąg
pieszo-jezdny nie bez przyczyny Gmina nie chcą narażać tego na zniszczenie w trakcie
budowy. Gmina swoje inwestycje będzie koordynować z inwestycjami prowadzonymi przez
Powiat.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odpowiedź na interpelacje została udzielona
w pkt 4.
17. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Paweł Matysiak – radny – poinformował, że w dniu 16 marca br. o godz. 8.00 odbędzie się
wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju oraz Komisji
Spraw Społecznych i Rolnictwa do PZD.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – zaprosił Zebranych na uroczystości związane
z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 28 lutego br. o godz. 14.00 pod
murem Zakładu Karnego. W uroczystości udział weźmie Pan Andrzej Duda – Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami na rawickim
rynku. Powiedział ponadto, że od 3 tygodni nie działa portal Geo-Info oraz, że chciałby się
spotkać z Panem Starostą oraz Zarządem celem omówienia stanowiska Zarządu Powiatu
w kwestii ewentualnej inwestycji Firmy Animex na terenie Gminy Rawicz.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wyjaśnił, że jeśli chodzi o portal Geo-Info wystąpił
problem z serwerem. Po stronie Starostwa wszystkie prace zostały wykonane, czekamy na
usługę firmy zewnętrznej.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał pismo Starosty Rawickiego (zał. nr 14 do
protokołu) dotyczące dostępu do sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
Poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 30 marca 2017
roku.

18. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXVI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.10.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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