OR. 0002.5.2017

Protokół nr XXVII/2017
z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 30 marca 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
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Andrzej Walus
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Nieobecni:
1. Józef Niemczynowski
2. Antoni Sędłak
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 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
XXVII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich 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.
Prowadzący obrady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Lesznie Postanowieniem z dnia
27 lutego 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci, radnego Pana Jana
Sierpowskiego w okręgu wyborczym nr 4 lista nr 16 KWW Porozumienie Samorządowe

1

w Rawiczu. Natomiast Postanowieniem z dnia 13 marca 2017 r. stwierdził o wstąpieniu na
jego miejsce kandydata z tej samej listy Pana Andrzeja Józefa Walusa, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Przypomniał, że na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny
przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Poprosił Pana Andrzeja Walusa o złożenie
ślubowania.
Andrzej Walus – złożył ślubowanie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – stwierdził, że od tej chwili Pan Andrzej Walus jest
pełnoprawnym radnym Rady Powiatu Rawickiego, po czym stwierdził, że w obradach
uczestniczy 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
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.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie rawickim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku wzywającego do usunięcia
naruszenia prawa wywołanego podjęciem Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego
i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku
zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo – Warszewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu
Rawickiego za 2016 rok.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXVI 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 XXVI sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXVI 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 (zał. nr 3 do protokołu).
Powiedział ponadto, że widać postępy przy budowie drogi do Łaszczyna. Rozstrzygnięto
przetarg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do
skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, polegający m.in. na wykonaniu ścieżki rowerowopieszej. Wpłynęły 3 oferty, najwyższą złożyła firma INFRAKOM a najkorzystniejszą Marek
Żurek, Zakład Usług Budowlanych MAŻUR. Termin wykonania zadania to 31 lipca 2017 r.
W dniu wczorajszym rozstrzygnięto przetarg na drogę krajową nr 36 – budowa ciągu pieszorowerowego od Sarnowy do Karolinek. Inwestycję realizować będzie GDDKiA. Natomiast
w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu przygotowywany jest teren pod budowę boiska
wielofunkcyjnego. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólna wartość
inwestycji 1.923.923 zł a Starostwo wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 961.961 zł.
Wzorem roku ubiegłego Starostwo złożyło wniosek do PFRON o zakup pojazdu dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce. Ogólna wartość pojazdu planowana jest na
320.000 zł, a wnioskujemy do PFRON o dofinansowanie w wysokości 224.000 zł. W ostatnim
okresie dużo dzieje się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w związku z pozyskaniem środków z WRPO na cyfryzację zasobów
geodezyjnych. Ogłaszane są przetargi na różne zakresy zadań. Ponadto do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego złożony został wniosek z zakresu kultury o dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim
w Miejskiej Górce, wnioskowano o kwotę 1.345.083,72 zł. Natomiast na drugi etap
przebudowy drogi powiatowej Rawicz – Łaszczyn, Powiat Rawicki pozyskał ponad 5,6 mln zł.
Od początku kadencji z WRPO Powiat Rawicki pozyskał ponad 11 mln zł. Natomiast w dniu
wczorajszym Szpital otrzymał sprzęt z WOŚP.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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 Piotra Kucharskiego –
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – o omówienie
sprawozdania.
Piotr Kucharski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – powiedział,
że zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej Rada Powiatu Rawickiego przynajmniej
raz w roku rozpatruje informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Najpoważniejsze zagrożenia występujące na terenie powiatu to: zagrożenia pożarowe
wynikające z rolniczego charakteru powiatu i kompleksów leśnych, zagrożenia spowodowane
przebiegającymi przez teren powiatu drogami krajowymi oraz drogą wojewódzką, zagrożenia
wynikające z transportu drogowego i kolejowego, zagrożenia wynikające ze stosowania
w technologii przez zakłady pracy toksycznych środków przemysłowych, obiekty użyteczności
publicznej związane z udziałem większej ilości osób, obiekty zaliczane do kategorii zagrożenia
ludzi ZL II, w których mogą przebywać ludzie o ograniczonej zdolności poruszania się oraz
zagrożenia powodziowe występujące na terenie 4 gmin powiatu. W 2016 roku na terenie
powiatu odnotowano łącznie 651 zdarzeń, w tym 124 pożary, 500 miejscowych zagrożeń oraz
27 alarmów fałszywych, co stanowi wzrost o 33,7% ogólnej ilości zdarzeń w porównaniu do
roku 2015. Najczęstszą przyczyną pożarów jest nieostrożność osób przy posługiwaniu się
ogniem otwartym. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia przyczyną jest nie zachowanie zasad
bezpieczeństwa w ruchu środków transportu oraz nietypowe zachowanie się zwierząt
i owadów, gwałtowne opady atmosferyczne, huragany, silne wiatry. Podkreślił dużą pomoc
w działaniach ratowniczo – gaśniczych ze strony jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Komenda Powiatowa PSP prowadzi również działalność kontrolną. W 2016 r. przeprowadzono
132 kontrole, podczas których zastosowano 118 środków represyjnych. Teren Powiatu
zabezpiecza 60 jednostek ochrony przeciwpożarowej, w skład których wchodzi Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 59 Ochotniczych Straży Pożarnych. W 45
jednostkach OSP utworzono Jednostki Operacyjno – Techniczne. Na wyposażeniu Komendy
znajdują się 4 samochody gaśnicze, 3 samochody specjalne a średnia wieku samochodów
wynosi 7,3 (poprzednio 6,3).
Andrzej Walus – radny – z uwagi, że nie uczestniczył w posiedzeniach komisji chciałby się
dowiedzieć, co było przyczyną odmowy przydzielenia samochodu do OSP w Zielonej Wsi.
Piotr Kucharski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – powiedział, że
Komendant Główny PSP w postanowieniu nie wskazał przyczyny. Od początku 2016 roku
samochody ratownictwa technicznego będące w jednostkach PSP przekazywane były m.in.
poza granice państwa. Natomiast Komenda Główna ciężkie i średnie samochody gaśnicze
planuje przekazać do najbardziej potrzebujących jednostek w danym rejonie województwa i to
jest przyczyną wstrzymania przekazywania. Samochód został przemianowany z samochodu
technicznego na samochód lekki gaśniczy. Komenda robi wszystko aby pojazd nie opuścił
terenu powiatu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i wyraził nadzieję, że uda się
przekazać samochód jednostce w Zielonej Wsi chociażby z uwagi na fakt, że samorządy
partycypują w zakupach samochodów i różnego rodzaju wyposażenia.
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Piotr Kucharski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – dodał, że w piątek
zabiegał u Komendanta Wojewódzkiego aby zrobił wszystko, by samochód pozostał na terenie
Powiatu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – 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 XXVII/211/17
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali wraz z informacją. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Grażynę Marczyńską – Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu – o omówienie informacji.
Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – powiedziała, że w 2016
roku zostało przeprowadzonych 1055 kontroli, nałożono 23 mandaty na kwotę 5.250 zł.
Wydano 148 decyzji administracyjnych. Poinformowała, że w roku sprawozdawczym
skontrolowano wszystkie 23 wodociągi na terenie powiatu, 1 otrzymał ocenę o warunkowej
przydatności wody. W pozostałych obiektach wodnych: basenach, kąpieliskach nie
stwierdzono nieprawidłowości. Obiekty fryzjerskie, kosmetyczne i użyteczności publicznej są
w dobrym stanie sanitarnym, podobnie jak dworzec PKP. Na obszarze powiatu rawickiego
nadzorowi sanitarnemu w roku ubiegłym podlegało 1048 zakładów produkcji, obrotu żywnością
i przedmiotami użytku. Ogółem skontrolowano 317 obiektów żywnościowo - żywieniowych.
W trakcie kontroli ujawniono nieprawidłowości, takie jak: brak aktualnych badań lekarskich
i artykuły po terminie przydatności do spożycia. Inspekcja bardzo ściśle współpracowała
z Inspekcją Weterynaryjną mając na uwadze poprawę jakości zdrowotnej mięsa i przetworów
wędliniarskich oraz mleka i jego przetworów. Nie zanotowano na terenie powiatu rawickiego
zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę, zatrucia jelitowe enterotoksyną
gronkowcową, toksyną botulinową, jersiniozę. Nie zarejestrowano zachorowań na wzw typu A.
Nie stwierdzono ogniska zachorowań na salmonellę. W roku 2016 zgłoszono 66 przypadków
styczności i narażenia na wściekliznę, w 61 przypadkach możliwe było ustalenie właściciela
zwierzęcia i objęcie go obserwacją weterynaryjną w kierunku wykluczenia wścieklizny,
natomiast w 5 przypadkach właściciel zwierzęcia był nieznany. Oprócz działalności
nadzorowej, kontrolnej, represyjnej Stacja prowadzi także działalność oświatowo zdrowotną i
promocję zdrowia.
Mariusz Suchanecki – radny – na posiedzeniu komisji rozmawiano o walce z dopalaczami.
Potwierdziła Pani, że w Rawiczu na dzień dzisiejszy nie ma miejsc, gdzie sprzedaje się
dopalacze. Ma nadzieję, że uda się ominąć ten problem.
Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – należy być czujnym,
gdyż dopalacze krążą w sieci internetowej a dostawcy znajdują się poza granicami kraju.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, odczytał projekt uchwały. Zapytał,
czy są pytania do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/212/17
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016.
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 Panią Annę Hejducką – Prezesa
Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce – o omówienie
sprawozdania.
Anna Hejducka – Prezesa Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej
Górce – powiedziała, że sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej składa się z dwóch
części – finansowej i merytorycznej. Przedstawiła sprawozdanie z wykorzystania środków
finansowych Warsztatów. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na działalność ze
środków PFRON w 2016 r. w wysokości 879.780 zł oraz 97.754 zł z Powiatu Rawickiego.
Kwotę 692.430,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników. Liczba uczestników
Warsztatów wynosi 55 osób (24 kobiety i 31 mężczyzn): w znacznym stopniu
niepełnosprawności 32 osoby i w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 23 osoby.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna odbywa się w 11 pracowniach.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/213/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej 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 Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prowadzi działania oparte na ustawie
o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum realizuje
programy oparte na ww ustawach oraz wynikających z zadań podstawowych. W zakresie
rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w roku 2016 funkcjonowało 50 rodzin
zastępczych, w których wychowywało się 92 dzieci. Na terenie powiatu rawickiego funkcjonują
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dwa domy pomocy społecznej: - dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku 92 miejsca, - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce - 170 miejsc. Placówka
Opiekuńczo–Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie jest placówką typu wielofunkcyjnego
łączącą funkcję socjalizacyjną i interwencyjną, z liczbą 30 miejsc, w tym 25 miejsc
socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych. Bilans potrzeb przygotowany przez Dyrektorów
poszczególnych placówek szczegółowo omówiony został na posiedzeniach komisji. Następnie
odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do przedstawionego sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/214/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie rawickim
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016.
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 Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie sprawozdania a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że od
roku 2012 organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu wskazane przez Starostę Rawickiego. Organizator rodzinnej pieczy
zastępczej zajmuje się zadaniami związanymi z tworzeniem nowych rodzin zastępczych,
funkcjonowaniem tych rodzin, diagnozowaniem, oceną sytuacji dziecka, tj. ze wszystkimi
zadaniami wiążącymi się z obsługą rodzinnej pieczy zastępczej. Mowa tu o ocenie sytuacji
dziecka, spotkaniach związanych z oceną rodziny, prowadzeniu grup wsparcia, współpracy
z sądem, jednostkami oświatowymi i innymi osobami i jednostkami mającymi wpływ na
wychowanie i rozwój dziecka. Powiatowe Centrum zatrudniło 2 koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej oraz psychologa pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy. Ponadto
w ramach tego działania Powiatowe Centrum pozyskuje chętnych na nowych rodziców
zastępczych. Według stanu na koniec 2016 roku PCPR prowadzi 3 rodziny zawodowe
i 1 rodzinny dom dziecka. 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/215/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych
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Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków
o dofinansowanie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Zarząd postanowił
o przesunięciu w rehabilitacji społecznej kwoty 20.000 zł z dofinansowania turnusów
rehabilitacyjnych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. Radny, Pan Krzysztof Synoracki na posiedzeniu Komisji
Spraw Społecznych i Rolnictwa zwrócił się o uzupełnienie zawartego w zał. nr 2 na str. 9
VI. TURNUS REHABILITACYJNY w ust. 1 pkt 1) zapisu o słowo „niepełnosprawne”. Tym
samym nowe brzmienie tegoż ustępu jest następujące: 1) osoby niepełnosprawne w wieku
do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez
względu na stopień niepełnosprawności. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
środki PFRON na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Rawicki, przekazane na
rok 2017 w wysokości 1.623.316 zł są większe w stosunku do roku 2016 o kwotę 59.727 zł.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej obejmują zwrot kosztów wyposażenia stanowiska
pracy, wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot
kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej. Łącznie na powyższe
zadania proponuje się przeznaczyć 172.000 zł. W zakresie rehabilitacji społecznej środki
zostaną wydatkowanie na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie bieżącej działalności
warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie na powyższe proponuje się przeznaczyć 1.451.316 zł.
Wszystkie Gminy z terenu powiatu oraz społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych
pozytywnie zaopiniowały te zmiany. Oprócz podziału środków PFRON załącznikiem do
uchwały są kryteria weryfikacji ubiegania się o przyznanie dofinansowania. 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 XXVII/216/17
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 1015 do 1030.
Po wznowieniu obrad na salę narad nie powrócił Radny, Pan Romuald Krzyżosiak, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
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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 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
niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Rawickiego na poprzedniej sesji
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, została przekazana Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom
zawodowym celem zaopiniowania. NSZZ Solidarność oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego
nie wniosły uwag, natomiast uwagi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostały uwzględnione
w dzisiejszym projekcie uchwały. Dotyczą uwzględnienia szkół w Zakładzie Karnym – Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości oraz szkół
medycznych prowadzonych przez Samorząd 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 XXVII/217/17
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku wzywającego do
usunięcia naruszenia prawa wywołanego podjęciem Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i 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 jest wyrażeniem stanowiska Rady Powiatu Rawickiego na pismo radcy
prawnego – pełnomocnika apteki prywatnej „Pod Orłem” w Jutrosinie skierowane do Rady
Powiatu Rawickiego. Dotyczy ono usunięcia naruszenia prawa wywołanego podjęciem
Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że swoje stanowisko w tej sprawie wyraził na
posiedzeniu komisji i je podtrzymuje, dlatego będzie głosował przeciw.
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.
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W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/218/17
w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku wzywającego do usunięcia naruszenia prawa
wywołanego podjęciem Uchwały Nr XXIII/180/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
było 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 1 był przeciw
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany
w wyniku zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo – Warszewo.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. 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 w związku ze
zmianą administracyjną miejscowości Masłowo-Warszewo, Burmistrz Gminy Rawicz zwrócił
się z prośbą do Starosty Rawickiego o zwolnienie z opłaty za wymianę 18 szt. dowodów
rejestracyjnych i 9 szt. praw jazdy 11 osób figurujących w zbiorze meldunkowym Gminy
Rawicz zameldowanych na pobyt stały i czasowy pod adresem Masłowo-Warszewo 1,
Masłowo-Warszewo 2, Masłowo-Warszewo 2a. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawą o kierujących pojazdami w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie
adresu właściciela lub posiadacza pojazdu i kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy spowodowana została zmianami
administracyjnymi, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej
uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów. 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/219/17
w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa
jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych
w miejscowości Masłowo – Warszewo.
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
15. 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 w planie na 2017 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 13.511 zł, w tym bieżące o 13.441 zł oraz majątkowe o 70 zł,
- wydatki ogółem o 149.885 zł, w tym bieżące o 105.070 zł oraz majątkowe o 44.815 zł .
Wprowadzono wolne środki w kwocie 136.374 zł.
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W wykazie przedsięwzięć do WPF w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P
Poniec-Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu" zwiększono:
Łączne nakłady finansowe, Limit 2017 oraz Limit zobowiązań o kwotę 44.815 zł przeznaczoną
na wykup gruntów. 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 XXVII/220/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
16. 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 przeniesiono w planie dochodów środki
w ramach projektu „Razem przeciw wykluczeniu”. Zwiększono dochody w DPS Osiek o 1.389
zł z tytułu m.in. odsetek bankowych, otrzymanej darowizny oraz w SP w Rawiczu o 12.122 zł
m.in. zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2016 r., opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy
i gazu, sprzedaż złomu.
W wydatkach majątkowych w PZD w Rawiczu zwiększono zadanie pn. "Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w
Rawiczu" o kwotę 44.815 zł na wykup gruntów.
W wydatkach bieżących:
1. PZD w Rawiczu - zwiększa o 91.559 zł m.in. na zakup soli i piasku, ścinkę poboczy,
2. DPS Osiek - zwiększa o 1.389 zł na zakup odzieży sportowej dla mieszkańców oraz zakup
materiałów do zajęć terapeutycznych,
3. KP PSP w Rawiczu - przenosi 3.262 zł na wypłatę nagród uznaniowych strażakom oraz
184 zł na odpis na ZFŚS,
4. ZSS w Rawiczu - zwiększa 1.078 zł na odpis na ZFŚS, przenosi 3.000 zł na zakup
notebooka do logopedii,
5. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - m.in. zwiększa 6.150 zł na inspektora nadzoru, 19.048
zł na zwiększone koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej
w Zakopanem, 7.400 zł umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Poznaniu, przenosi
146.000 zł w ramach zadań zleconych, 7.400 zł w ramach zadań z zakresu Ochrony
Środowiska na wykonanie nasadzeń zastępczych oraz na wpis sądowy.
Zwiększono rezerwę ogólną o 4.861 zł, zmniejszono rezerwę na realizację zadań pomocy
społecznej i rodziny o 26.448 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 136.374 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/221/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag
i wniosków. Powiedział, że w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Jana Sierpowskiego
zachodzi konieczność zmiany składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Deklarację pracy w tejże komisji zgłosił radny, Pan Andrzej Walus. Zapytał, czy Pan radny
wyraża zgodę na pracę w ww komisji.
Andrzej Walus – radny – wyraził zgodę.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały i zapytał, czy są pytania
lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/222/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju
było 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady
Powiatu Rawickiego za 2016 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag
i wniosków. Powiedział, że zgodnie z § 51 ust. 6 Statutu Powiatu Rawickiego Komisje
przedkładają Radzie sprawozdania z działalności najpóźniej do końca marca następnego roku
kalendarzowego. O przedstawienie sprawozdania poprosił Pana Szymona Węcłasia –
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał sprawozdanie stanowiące
załącznik nr 16 do protokołu.
Paweł Matysiak – Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju – odczytał
sprawozdanie stanowiące załącznik nr 17 do protokołu.
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – odczytał
sprawozdanie stanowiące załącznik nr 18 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały i zapytał, czy są pytania
lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVII/223/17
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego za 2016 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie wniesiono
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20. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Krzysztof Synoracki – radny – zapytał, czy sesje odbywać się będą ponownie w Ratuszu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – zakładaliśmy, że sesje typu absolutoryjna czy
budżetowa będą odbywać się w większych pomieszczeniach z uwagi na większą liczbę
zaproszonych gości. Propozycję rozważy z Panem Przewodniczącym.
Mariusz Suchanecki – radny – względem dzisiejszych dobrych wiadomości o budowie
ścieżek pieszo-rowerowych zaproponował powrót do zgłoszonej przez niego interpelacji
odnośnie połączenia tych ścieżek poprzez remont chodnika na ul. Poznańskiej.
Andrzej Walus – radny – powiedział, że był radnym od początku istnienia samorządu
powiatowego i do rady powrócił po 2-letniej przerwie, choć w przykrych okolicznościach.
Świętej pamięci Jan Sierpowski był dobrym przyjacielem, otwartym człowiekiem i dla
wszystkich bardzo życzliwy. Pomimo, iż obecnie pracuje w województwie dolnośląskim będzie
się starał służyć mieszkańcom Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przypomniał radnym o obowiązku składania
oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br. Poinformował, że kolejna sesja Rady
Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 roku.

21. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXVII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.00.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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