OR. 0002.10.2017
Protokół nr XXXI/2017
z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 900.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
1.
2.
3.
4.

Adam Bandura
Józef Niemczynowski
Antoni Sędłak
Zygmunt Wolny

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
XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 7
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814
z późn. zm.) dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Starosty Rawickiego (zał. nr 2 do
protokołu), po czym odczytał go.
Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi 74% 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 dzisiejszej sesji.
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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.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w 2018 r. bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków
w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu
na lata 2017-2019 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 marca 2017 r. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że jest to bardziej prośba niż interpelacja.
Starostwo Powiatowe w imieniu Skarbu Państwa zarządza cmentarzem przy kościele
poewangelickim w Miejskiej Górce, prosi o wykoszenie cmentarza.
Leon Świtała – radny – powiedział, że Dąbrocznia jest już wykoszona i podziękował za
podjętą interwencję.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w 2018 r. bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków
w Ostrowie Wielkopolskim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, która odbyła się tuż
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przed posiedzeniem Rady. Zapytał Panów Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub
uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Poprosił Roberta Kozala – Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o odczytanie projektu uchwały.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/243/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w 2018 r. bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków
w Ostrowie Wielkopolskim
było 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu
Wielkopolskiemu na lata 2017-2019 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, która odbyła się tuż
przed posiedzeniem Rady. Zapytał Panów Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub
uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju o odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
W trakcie odczytania projektu uchwały przez Panią Naczelnik na salę narad wszedł radny,
Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79%
ustawowego składu Rady.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/244/17
w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2019
w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
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wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. 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.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, która odbyła się tuż
przed posiedzeniem Rady. Zapytał Panów Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub
uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Poprosił Panią Bogumiłę Umławską – Kierownika Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie - o odczytanie projektu uchwały.
Bogumiła Umławska – Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie -–
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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/245/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r.
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 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. 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 posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Zapytał, czy temat
wymaga dodatkowych uzupełnień.
Radni odpowiedzieli, że nie.
Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/246/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2017 - 2022
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu
8. 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 posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Zapytał, czy temat
wymaga dodatkowych uzupełnień.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – 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 15 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXI/247/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – zapewnił, że trawa na cmentarzu zostanie
wykoszona.
10. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi. Zaprosił Zebranych na dożynki powiatowe,
które odbędą się 27 sierpnia br. w Miejskiej Górce.
11. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXI nadzwyczajną sesję
Rady Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 9.25.
Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala

5

