OR. 0002.12.2017

Protokół nr XXXII/2017
z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
w dniu 28 września 2017 r. o godz. 8.00.

W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

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
XXXII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich 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 Radnego Rady Powiatu Rawickiego,
Pana Józefa Niemczynowskiego.
Prowadzący obrady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Lesznie Postanowieniem z dnia
12 września 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci, radnego Pana Józefa
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Niemczynowskiego w okręgu wyborczym nr 4 lista nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast
Postanowieniem z dnia 18 września 2017 r. stwierdził o wstąpieniu na jego miejsce kandydata
z tej samej listy Pani Agaty Teresy Roszak, która w wyborach uzyskała kolejno największą
liczbę głosów i nie utraciła 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 Panią Agatę Roszak o złożenie ślubowania.
Agata Roszak – złożyła ślubowanie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – stwierdził, że od tej chwili Pani Agata Roszak jest
pełnoprawną radną Rady Powiatu Rawickiego, po czym stwierdził, że w obradach uczestniczy
18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem. W związku z deklaracją Radnej Pani Agaty
Roszak pracy w Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa wniósł o rozszerzenie porządku obrad
sesji o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/14 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
i Rolnictwa.” Zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpił do
głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – w związku z deklaracją pracy Radnego Pana
Rudolfa Kołeczko w Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju wniósł o rozszerzenie porządku
obrad sesji o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej i
Rozwoju.” Zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpił do
głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 18 radnych.
Zaproponował, aby uchwały te zostały rozpatrzone w pkt 18 i 19, tym samym pozostałe punkty
otrzymają kolejne numery.
Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
4) Interpelacje i zapytania radnych.
5) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Powiatu Rawickiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
7) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Rawicz.
8) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Jutrosin.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Miejska Górka.
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10) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Rawiczu.

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Powiat Rawicki.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Rawiczu.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2017r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokoły z XXX i XXXI sesji
Rady Powiatu Rawickiego były wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.
Nie wniesiono do nich poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest
za przyjęciem protokołu z XXX sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXX sesji”.
Na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 19
radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.
Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXI sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXXI sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał, czy w zasobach powiatu rawickiego są drogi gruntowe,
których właścicielem jest Skarb Państwa. Ponadto zapytał, czy Powiat Rawicki jest w sporach
prawnych, jeśli tak to z jakimi instytucjami.
Paweł Matysiak – radny – zapytał o termin realizacji inwestycji w Pakosławiu na ul. Rolniczej.
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Krzysztof Synoracki – radny – podziękował straży pożarnej za pomoc po nawałnicy, jaka
przeszła nad powiatem. Był jedną z osób, którym straż udzielała pomocy i za zaangażowanie
bardzo serdecznie podziękował.
Szymon Węcłaś – radny – minione lato było bardzo deszczowe i zaniepokoił go stan
kanalizacji deszczowych przy drogach powiatowych. Uciążliwość była szczególnie zauważalna
w Pakosławiu na ulicach Leśnej, Podgórze i 22 Stycznia, gdzie studzienki były niedrożne.
Zapytał, czy Powiat w jakiś sposób monitoruje stan tych urządzeń, czy je konserwuje.
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 zakończona została budowa chodnika w m. Sowy, oddano do użytku
ciąg pieszo rowerowy łączący rondo im. Jerzego Zelka z Sarnową. Powiatowy Zarząd Dróg
zakupił kosiarkę do wykaszania poboczy. Zgodnie z harmonogramem przebiega rozbudowa
Zespołu Szkół Zawodowych a przed Starostwem zamontowano stojaki dla rowerów. Centrum
Rehabilitacji przy Szpitalu Powiatowym po raz pierwszy otrzymało na IV kwartał 2017r.
kontrakt z NFZ wartości 30.000 zł. Ponadto dodał, że do Centrum Rehabilitacji przeniesiona
została Poradnia Ortopedyczna. Szpital rawicki znalazł się w sieci szpitali i był jednym
z ostatnich, który podpisał porozumienie dotyczące IV kwartału. Od 1 października br. szpitale
finansowane są w postaci ryczałtu a dzięki negocjacjom udało się go zwiększyć o 200.000 zł
w stosunku do pierwotnej propozycji NFZ. Po zakończeniu I etapu przebudowy drogi
łaszczyńskiej Powiat przygotowuje się do przebudowy w ramach II etapu. Gmina Rawicz przed
przebudową drogi położy kanalizację sanitarną i wodociągową. Przypomniał, że droga
nr 4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu
dofinansowana będzie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO. Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona do
31 sierpnia 2018r. Pan radny Paweł Matysiak pytał o ul. Rolniczą w Pakosławiu, otóż
inwestycję zleca PZD. Z uwagi na kwotę – 135.059 zł jest to zapytanie ofertowe, do
29 września br. wyznaczono termin składania ofert, natomiast do 20 listopada br. zadanie ma
zostać zakończone. Inwestycja realizowana jest we współpracy z Gminą Pakosław w formuje
50:50. Powiat Rawicki złożył 2 wnioski o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Projekt budowy ścieżki pieszo rowerowej Rawicz – Dubin udało się podzielić na 9 odcinków, co pozwoli na realizację projektu
w etapach. Dla zachowania synergii wytypowano 2 odcinki. Jeden na terenie Gminy Pakosław
na odcinku Golejewko – Pakosław na długości 1.946,50 m, drugi w Szymanowie na długości
817,27 m. Sierpniowa nawałnica dotknęła również nasze drogi, głównie odcinek pomiędzy
Szymanowem a Słupią Kapitulną. Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił pomóc
poszkodowanym samorządom. Powiat Rawicki znalazł się w grupie beneficjentów i otrzyma
50.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy. Od pewnego czasu w Starostwie jest możliwość
płatności mobilnych. Podziękował Panu Ryszardowi Bijakowi za zorganizowanie 24 września
br. imprezy pn. „Wielkopolska Wieś Zaprasza”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Mariusz Suchanecki – radny – w kwestii budowy kanalizacji przez Gminę Rawicz na drodze
łaszczyńskiej zapytał, na jakim odcinku będzie budowana oraz kiedy się zakończy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że budowa jest realizowana na całym
odcinku natomiast w większości budowana jest w pasie drogi poza jezdnią a przed zakrętami
w Sierakowie wejdzie w drogę. Fragment kanalizacji do przyłącza pójdzie w drodze i ten
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odcinek jeszcze nie jest realizowany. Powiat ogłosił przetarg na II etap i oferty mogą spływać
do 4 października br. Uzgodniono z Gminą Rawicz, że ich prace nie będą zakłócały naszych.
Zygmunt Wolny – radny – od niedzieli szpitale działają w nowej formule. Szpitale posiadające
SOR dla odciążenia otrzymały wieczorynkę. Zapytał, jak jest w rawickim szpitalu oraz jakim
budżetem rocznym dysponuje szpital w nowej formie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że jest to budżet kwartalny. Kwota była
negocjowana do ostatnich dni, a budżet kwartalny stanowi ok. ¼ kontraktu z 2015r.
powiększony o 200.000 zł. Kontrakt z 2015r. opiewał na ok. 31-32 mln zł. Powiedział, że z NFZ
dyskutowano o zwiększeniu kontraktu, ponieważ w 2015r. nastąpił stopniowy upadek szpitala
w Górze. W 2016r. z NFZ udało się pozyskać zwiększenie kontraktu o ponad 1,5 mln zł.
Natomiast NFZ do negocjacji wyliczających ryczałt, jako bazowy przyjął rok 2015.
Wskazywaliśmy, że dla rawickiego szpitala ten rok jest niekorzystny z uwagi, że nie obejmuje
zwiększenia przyjętego przez NFZ. Nasz szpital nie ma SOR a SOR jest dla ratowania życia.
My mamy izbę przyjęć a izba przyjęć nie jest wieczorynką, służy do badania pacjenta, którego
stan jest poważny lub ma trafić do szpitala. W naszym szpitalu się to nie zmieni, gdyż jest
odpowiednikiem SOR w szpitalach naszego typu. W ramach ryczałtu szpital ma
zakontraktowaną wieczorną i nocną pomoc świąteczną tzw. wieczorynkę, którą przeniesiono
do budynku pogotowia.
Sławomir Gwizdek – radny – czy znane są Panu Staroście bardziej szczegółowo plany
dotyczące drogi w Zielonej Wsi. Od dłuższego czasu wiele się mówi na ten temat, mieszkańcy
pozytywnie wyrażają się co do jej realizacji. Zapytał, czy Gmina Rawicz zadeklarowała
wsparcie odnośnie realizacji tej drogi, gdyż mieszkańcy oczekują konkretnej odpowiedzi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – trwają rozmowy z Burmistrzem Rawicza ale Pan
Burmistrz zasygnalizował, że ma pewne ograniczenia finansowe ale jest gotów
współfinansować to przedsięwzięcie. Preferuje jednak rok przyszły natomiast dla Powiatu
łatwiej byłoby to zrobić w tym roku z nadwyżki, z wolnych środków.
Elżbieta Pawlak – Sekretarz Gminy Rawicz – uzupełniając wypowiedź Pana Starosty dodała,
że Pan Burmistrz Rawicza czeka na doszczegółowienie zakresu prac. W tym roku Rada
Miejska może podjąć uchwałę intencyjną a znając kwotę deklarujemy pomoc.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – z Burmistrzem Rawicza rozmawiał o kwestii wsparcia
przebudowy drogi łaszczyńskiej, zapytał Panią Sekretarz Gminy Rawicz czy w tej kwestii
zapadła decyzja.
Elżbieta Pawlak – Sekretarz Gminy Rawicz – odpowiedziała, że nie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Powiatu Rawickiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała,
że w związku ze złożoną przez właściciela apteki „Pod Orłem” w Jutrosinie skargą na uchwałę
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Rady Powiatu Rawickiego dotyczącą rozkładu pracy aptek na terenie powiatu w 2017 roku
oraz rozprawą, która będzie toczyła się w dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Poznaniu zaistniała konieczność udzielenia pełnomocnictwa radcy
prawnemu, Panu Krzysztofowi Pietrzakowi. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/248/17
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Rawickiego
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz Naczelnym Sądem
Administracyjnym w Warszawie
było 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rawicz.

kategorii

dróg

Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg w Rawiczu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że dotychczasowe
ulice 3-Maja, Rynek i Grunwaldzka o łącznej długości 0,660 km pozbawione zostały kategorii
dróg powiatowych. Sąsiednie samorządy oraz Urząd Marszałkowski wydały opinie pozytywne.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/249/17
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na
terenie Gminy Rawicz
było 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Jutrosin.

kategorii

dróg

Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg w Rawiczu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że na terenie
Gminy Jutrosin pozbawiamy kategorii drogi powiatowej drogę nr 5499P Jutrosin - Zmysłowo,
droga od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5500P do granicy województwa wielkopolskiego
o długości 4,202 km oraz drogę nr 5504P Płaczkowo - Pakosław, odcinek drogi od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 5482P do granicy gminy Jutrosin o długości 1,058 km.
Projekt również uzyskał opinie pozytywne sąsiednich samorządów i Urzędu
Marszałkowskiego. Następnie odczytał projekt uchwały.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/250/17
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się
na terenie Gminy Jutrosin
było 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejska Górka.

kategorii

dróg

Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg w Rawiczu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że na terenie
Gminy Jutrosin pozbawiamy kategorii drogi powiatowej drogę nr 4911P Szurkowo - Zakrzewo,
odcinek drogi od granicy powiatu gostyńskiego o długości 2,109 km oraz drogę nr 4913P
Niepart - Oczkowice - droga od granicy powiatu gostyńskiego o długości 0,897 km. Projekt
uzyskał opinie pozytywne sąsiednich samorządów oraz Urzędu Marszałkowskiego. Następnie
odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/251/17
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na
terenie Gminy Miejska Górka
było 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Rawiczu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. O zabranie głosu poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę
Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że tworzenie Centrum Usług Wspólnych
jest reformą dotykającą czynnika ludzkiego, który chcemy w jak najłagodniejszy sposób
przeprowadzić. Szczegóły co do struktury padły na piątkowym spotkaniu z radnymi, a z
kierownikami jednostek i pracownikami rozmawialiśmy kilkakrotnie wcześniej. W skali kraju
ponad tysiąc samorządów funkcjonuje z takimi jednostkami. W naszym powiecie CUW-y
funkcjonują w Gminach Bojanowo, Miejska Górka i Jutrosin, nie powiodły się próby utworzenia
w Gminie Rawicz i Pakosław. Przygotowania do dyskusji rozpoczęto od zlecenia analizy
statystycznej funkcjonowania księgowości i kadr. Dlaczego teraz? Patrząc na emocje można
powiedzieć, że każdy czas jest zły. Z końcem roku następuje w jednostkach zamknięcie roku
budżetowego, księgowego, dlatego ten termin jest najlepszy. Rok 2018 rozpocznie się
w nowej formule i jest czas na przygotowanie się. Patrząc na temat politycznie,
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z wygodnictwa, strachu, czy lęku aby nikomu się nie narazić można powiedzieć: „nie róbmy
tego, można powiedzieć, że wchodzimy niepotrzebnie w dyskurs z jednostkami. Wcześniej
Zarząd i radni koalicyjni obiecali sobie trudną pracę na rzecz powiatu”. Przypomniał
o emocjach i wątpliwościach, jakie towarzyszyły połączeniu dwóch liceów. Dziś w I LO jest
5 oddziałów, doszliśmy do stanu, jaki był przed połączeniem, szkoła zmieniła swoje oblicze.
Do myśli o tworzeniu CUW skłoniły nas deklaracje 2 osób w ZSZ i ZSPTCKU o odejściu na
emeryturę. Należało rozstrzygnąć, czy zatrudniamy nowe osoby, czy tworząc CUW
zagospodarować powstałe wakaty i o te osoby zmniejszyć zatrudnienie. Ważną kwestią, która
skłoniła nas w stronę CUW jest 1½ etatu zastępstw głównych księgowych w PPP i POW
w Łaszczynie. Absensja chorobowa głównej księgowej w POW w Łaszczynie spowodowała
paraliż jednostki na kilka tygodni. Tworząc CUW, czyli zespół księgowo-kadrowo-płacowy
w przypadku nieobecności pracownika kwestia zastępstw jest rozstrzygnięta, księgowość
działa. Kontrole prowadzone przez Głównego Specjalistę, Pana Krzysztofa Głuszaka
wykazywały różne błędy, dlatego osoby zatrudnione w CUW nie muszą mieć szerokiego
spectrum wiadomości a pracując w zespole wzajemnie się uzupełniają. Mając doświadczenie
po reformie oświatowej podeszliśmy do tematu systemowo. Z pewnością zamieszanie, jakie
powstało w Lesznie, gdzie reforma nie powiodła się rzuca złe światło na nasze poczynania.
Na spotkaniach z szefami jednostek i pracownikami staraliśmy się rozwiać wszelkie
wątpliwości. Padały pytania dotyczące np. obiegu dokumentów, gdzie znajdą się kadry.
Pojawił się aspekt finansowy, którego nie da się pominąć. Zebrane w całość dane pokazały
rozbieżność w wynagrodzeniach i różnicę w obciążeniu pracą. CUW gwarantuje pewną
standaryzację, wyśrodkowanie obciążenia pracą i regulację wynagrodzeń. Kończąc
wypowiedź dodał, że będzie rekomendował wdrożenie CUW po to, aby poprawić organizację,
stworzyć jedną silną dobrze działającą jednostkę, która uzbrojona w odpowiedni kapitał będzie
skuteczna.
Jakub Moryson – radny – dyskusje były gorące i trwały długo. Natomiast, dotknęły go słowa
Pana Starosty, który mówił, że radny kieruje się strachem i wygodnictwem. Ma wątpliwości a to
nie jest strach, czy wygodnictwo. W życiu każdego człowieka są pewne wartości i radny także
ma prawo nimi się kierować. Na piątkowym spotkaniu i poniedziałkowym posiedzeniu Komisji
przytoczył swoje argumenty i uwagi, powiedział dlaczego nie będzie głosował na tak. Jako
oświatowiec i samorządowiec ma wątpliwości, zawsze był zwolennikiem zdecentralizowania.
Centralizacja władzy na szczeblu centralnym i samorządowym nie zawsze dobrze służy. Takie
wartości i ideały zawsze mu przyświecały.
Andrzej Walus – radny – nie mogąc uczestniczyć w piątkowym spotkaniu chciałby wyrazić
swoją opinię na temat CUW. Jest za tym, kiedy intencje idą w usprawnieniu organizacji pracy,
czy poprawieniu jakości usług. Zapytał, czy we wszystkich 8 jednostkach tak będzie. Nie
można wszystkich wrzucić do jednego worka, chociażby dlatego, że Powiatowy Zarząd Dróg
przerabia niewspółmiernie więcej dokumentów księgowych niż dla przykładu Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. Instytucja kultury, którą kierował jest obecnie scentralizowana.
Księgowa jest w Urzędzie Gminy i uważa, że jest to złe posunięcie z uwagi, że ilość
dokumentów w ostatnich latach wzrosła a ilość pracowników nie wzrasta. Czynnik ludzki jest
bardzo istotny ale nie do końca jest przekonany, czy mniejsza ilość księgowych jest w stanie
obsłużyć wszystkie jednostki. Z uwagi, że ma wątpliwości wstrzyma się od głosu podobnie, jak
Klub Porozumienia Samorządowego.
Zygmunt Wolny – radny – Pan Starosta wytoczył argumenty a priori przeciwko opozycji.
W piątek zadał pytania, na które nie uzyskał odpowiedzi. W kwestii kontekstu politycznego
powiedział, że jest w Polsce czas, aby zmiany organizacyjne i technologiczne następowały.
Mamy dobrą koniunkturę gospodarczą w Europie i Polsce, mamy małe bezrobocie i te
pieniądze można by przeznaczyć na podciągnięcie technologiczne zakładów. Zgadza się
z ekonomicznymi aspektami powstania CUW - zastępowalność, węższa specjalizacja
w księgowaniu jest korzystna. Obawę jego budzi fakt wykonywania nadzoru pedagogicznego
przez dyrektorów szkół, kiedy zabrane zostaną dyrektorom teczki nauczycielskie. Jak to się
przełoży na aktywność nauczycieli, środowisk oświatowych, jeżeli księgowość będzie daleko.
Jak będzie wyglądało pisanie projektów, zaangażowanie w pozyskiwanie środków
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finansowych, nawet od lokalnych sponsorów. Ma co do tego wątpliwości a jako były dyrektor
przechodził kontrole i nie zdarzyło się, żeby nie było uwag pokontrolnych. Powiedział, że radni
Klubu Samorządowej Akcji Wyborczej nie poprą rozwiązania w tej formie. Klub jest za zmianą
zarządzania ale nie tak daleko idącego, że dyrektor będzie bez możliwości wykonywania
nadzoru pedagogicznego. Awans nauczycielski, to także jest praca na dokumentach
dostępnych od ręki. Nie może być tak, że Dyrektor będzie chodził do CUW po teczkę, czy
wysyłał po nie woźnego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnosząc się do słów radnego, Jakuba Morysona
powiedział, że intencją jego nie było w jakikolwiek sposób zmuszanie do głosowania. Słowa te
dotyczyły jego punktu widzenia. Możemy tego nie robić, uniknąć zamieszania, przeczekać, bo
może nie jest to dobry czas. Jako zarządzający rekomendujemy to rozwiązanie z pełną
świadomością i konsekwencją tego rozwiązania. Odnośnie jednostek, czy tylko oświata
rozważaliśmy różne warianty. Z uwagi na odległość nie włączono do CUW domów pomocy
społecznej. Rozważaliśmy wariant CUW oświatowego, jednak doszliśmy do wniosku, że
będzie to zbyt mały zespół aby tworzyć reformę, stąd oprócz oświatowych te 3 jednostki. Nie
ma w tym gronie instytucji kultury, o której wspomniał radny, Andrzej Walus. Odnosząc się do
kwestii nadzoru pedagogicznego powiedział, że dla wygody dyrektora nie ma przeszkód, aby
duplikat teczki nauczyciela był także w szkole. Nie obawiałby się zagrożenia, że dyrektor
z każdym dokumentem będzie biegał do CUW.
Andrzej Walus – radny – chodziło mu o różnice w instytucjach kultury, gdzie jest cała masa
dokumentów i różne rodzaje VAT a więc dokumentów jest niewspółmiernie więcej do
przerobienia. Zapewne ma rację, że Powiatowy Zarząd Dróg ma więcej dokumentów niż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Mariusz Suchanecki – radny – wiele mówiono o Lesznie ale podobnie jak radny Andrzej
Walus ma wątpliwości, dlaczego do CUW włączono PZD. Dlaczego będziemy inwestować
w budynek po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie zostały wyliczone koszty
dostosowania budynku. Jego zdaniem przedstawiona przez Pana Krzysztofa Głuszaka
informacja nie do końca jest pełna. Mając powyższe na uwadze wstrzyma się od głosu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a o odczytanie projektu uchwały
poprosił Pana Krzysztofa Głuszaka – Głównego Specjalistę.
Krzysztof Głuszak – Główny Specjalista – 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 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/252/17
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
było 9 radnych, 0 głosów przeciwnych, 10 wstrzymało się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 9.40 do 10.10.
Po wznowieniu obrad na salę posiedzeń nie powrócił Radny, Pan Adam Bandura, a więc
w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo 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
kończy się 2-letnia kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która
działała w oparciu o uchwałę z 2015 roku. W związku z powyższym zaistniała konieczność
wywołania projektu uchwały, który określi tryb wyłonienia członków Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia regulaminu jej działalności. 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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/253/17
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
było 17 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez
Powiat Rawicki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
w związku z reformą, która weszła w życie z dniem 1 września 2017r. Rada Powiatu
Rawickiego w dniu 30 marca 2017r. wywołała uchwałę określającą dostosowanie sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zaistniała konieczność
wywołania uchwał przekształceniowych naszych szkół do dnia 30 listopada 2017r. 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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/254/17
w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Specjalnych w Rawiczu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo 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.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
poprzednia uchwała dotyczyła przekształcenia szkół ogólnodostępnych, ten projekt uchwały
dotyczy przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana
Pawła II w Rawiczu. 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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/255/17
w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu
było 18 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 Państwo 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 287.888,40 zł, w tym bieżące o 256.160,40 zł oraz majątkowe o 31.728 zł,
- wydatki ogółem o 287.888,40 zł, w tym bieżące o 256.864,40 zł oraz majątkowe o 31.024 zł.
W wykazie Przedsięwzięć do WPF w zadaniu dotyczącym przebudowy boiska w ZSZ
w Rawiczu umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę
158.876,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą RIO w Poznaniu Nr 17/1043/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.:
- poprawiono poz.10.1 w latach 2024-2025 dotyczącym przeznaczenia prognozowanej
nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych,
- kwota w poz. 1.1.3 "podatki i opłaty" oraz poz. 12.3. "wydatki bieżące na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków" jest zgodna z budżetem.
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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/256/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 17 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- 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 Państwo 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.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji dla KPPSP w Rawiczu o 15.747 zł na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby
oraz 272 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (odprawa
emerytalna), 10.352,40 zł na korektę deklaracji składek za dzieci w POW w Łaszczynie, dla
PCPR w Rawiczu 45.491 zł na zatrudnianie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w
ramach realizacji Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 3.900
dla PINB w Rawiczu na nagrodę jubileuszową. Przenosi również kwotę 86.955,00 zł na
sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+
dotyczącego geodezji.
Umniejszono środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowej Agencji na realizację
projektu Erasmus + o kwotę 9.229 zł.
Gmina Bojanowo udzieliła Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w kwocie 31.024 zł na
dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.
Zwiększa się dochody z Ochrony Środowiska o kwotę 7.902 zł z przeznaczeniem na
wykonanie opinii w sprawie nielegalnego zasypania rowu.
Pozostałe zmiany w dochodach:
1. DPS Pakówka – zwiększa m.in. 65.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
2. DPS Osiek – zwiększa m.in. 98.893 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
3. SP w Rawiczu – zwiększa m.in. 9.997 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy i
gazu.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. ZSZ w Rawicz – wprowadza zadanie pn." zakup dwóch klimatyzatorów wraz z montażem„
do serwerowni, gabinetu dyrektora i wicedyrektorów oraz sekretariatu w kwocie 17.553 zł,
2. ZSS w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „zakup serwera wraz z oprogramowaniem" w
kwocie 8.000 zł,
3. PZD w Rawiczu – umniejsza o 18.597 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
4910 P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-Wiadukt DK36”,
- wprowadza zadanie pn. „zakup samochodu dostawczo-skrzyniowego” w kwocie 115.000 zł,
4. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „zakup kserokopiarki” w kwocie
12.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja
budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17” w kwocie 2.706 zł, „wniesienie 2
udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu” w kwocie
20.000 zł,
- zwiększa zadanie pn. „zakup dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. aparatu do
badań ultrasonograficznych” o kwotę 40.000,00 zł,
- umniejsza zadanie pn. „przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, utwardzeniami i
zagospodarowaniem terenów zielonych” o kwotę 158.876 zł, w tym łączne nakłady,
5. ZSPT w Bojanowie – wprowadza zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na wykonanie instalacji oddymiania oraz instalacji ppoż. w budynku A”
w kwocie 15.000 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących:
1. DPS Pakówka – zwiększa o 65.000,00 zł oraz przenosi 20.500 zł m.in. na odprawę
pośmiertną (7.500 zł), dwie odprawy emerytalne i dwie nagrody jubileuszowe (50.000 zł),
zakup materiałów remontowych, czujek pożarowych, lamp awaryjnych, badania pracowników,
wykonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, szkolenia z zakresu ochrony danych
osobowych,
2. KPPSP w Rawiczu – przenosi 6.321 zł na wypłatę nagród za zastępstwo, zakup pralki,
telefonu, papy na pokrycie dachu, delegacje,
3. ZSPT w Bojanowie – przenosi 1.000 zł na zakup literatury fachowej, zwiększa 2.900 zł na
umowy zlecenia oraz 28.878 zł na dwie odprawy emerytalne w związku z wejściem przepisów
obniżających wiek emerytalny,
4. PZD w Rawiczu – przenosi 19.250 zł na odprawę emerytalną w związku z wejściem
przepisów obniżających wiek emerytalny,
5. PINB w Rawiczu – przenosi 1.600 zł na zakup dalmierza laserowego,
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6. DPS Osiek – zwiększa o 92.992 zł m.in. 25.000 zł na odprawę emerytalną w związku z
wejściem przepisów obniżających wiek emerytalny,16.000 zł na zakup kostki brukowej i
blachy, 5.000 zł na zakup odzieży dla mieszkańców, 27.992 zł na zakup materiałów do
bieżącej konserwacji pomieszczeń, 4.000 zł na zakup artykułów spożywczych, 15.000 zł na
wykonanie zabudowy i mebli oraz wykonanie nowej instrukcji przeciwpożarowej,
7. ZSZ w Rawiczu – umniejsza o 17.553 zł na remontach,
8. SP w Rawiczu – przenosi 138.914 zł i zwiększa o 7.086 zł na prace geodezyjne, zwiększa o
10.024 zł oraz przenosi 45.295 zł, m.in. 2.700 zł na dotację za dziecko w rodzinie zastępczej,
25.000,00 zł na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w budynku A, 5.000 zł na
zakup opraw oświetleniowych oraz paneli krosowniczych, 1.000 zł, na organizację
Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, 3.000 zł na ogłoszenie konkursu ofert na zadanie
związane ze zwiększaniem świadomości prawnej społeczeństwa o nieodpłatnej pomocy
prawnej (w związku z art.14 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej- Dz.U. 1255), 15.000 zł na remont balkonów,
9. POW w Łaszczynie - przenosi 13.753 zł na zakup m.in. wyposażenia, materiałów, żywności
oraz badań lekarskich,
10. ZSS w Rawiczu – przenosi 2.000 zł oraz zwiększa o 7.800 zł na zakup ups, serwera
plików, switch oraz szafy, wydatki związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych
osobowych, zwiększa o 4.000 zł na zakup mebli,
11. I LO w Rawiczu – zwiększa o 12.236 zł na zakup mundurów dla uczniów,
12. PCPR w Rawiczu – przenosi 3.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz 25.291
zł na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego,
Umniejsza się rezerwę na realizację zadań oświaty o 31.778 zł, rezerwę na inwestycje i
zakupy inwestycyjne o 21.762 zł, zwiększa się rezerwę ogólną o 6.615 zł.
Zgodnie z pismem RIO w Poznaniu nr WA-0901/22/2/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
poprawiono w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu
powiatu na 2017 rok” podsumowanie kolumny nr 7 i 8.
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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/257/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 17 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2017r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z § 49 ust. 6 Statutu
Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 4380) Komisja Rewizyjna
przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesięcy. Poprosił Pana Szymona Węcłasia – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie sprawozdania.
Szymon Węcłaś – radny – odczytał sprawozdanie (załącznik nr 14 do protokołu).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady. Nie zgłoszono do niego uwag
i wniosków. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w roku 2018 przypada setna
rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Samorządowcy Województwa Wielkopolskiego
pragną uczcić tą datę i zwracają się do Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej celem ustanowienia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.
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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/258/17
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego 1918/19
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
i Rolnictwa.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali przed dzisiejszym posiedzeniem, po czym odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są
pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/259/17
w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa
było 17 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej
i Rozwoju.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali przed dzisiejszym posiedzeniem, po czym odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są
pytania lub uwagi a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXII/260/17
w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 1 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju
było 17 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że na interpelację dotyczącą ul. Rolniczej
w Pakosławiu odpowiedź została udzielona, natomiast na pozostałe interpelacje pisemnej
odpowiedzi udzielą merytoryczne wydziały. W kwestii spraw sądowych z aptekami powiedział,
że dobrze się stało, że doszło do rozprawy sądowej. Ustawodawca wie, że jest to temat
sporny i jest ciekaw, jakie orzeczenie w tej sprawie zapadnie.
21. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni
od dnia złożenia ślubowania. Zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają
inne pytania lub uwagi.
Paweł Matysiak – radny – poinformował, że w związku ze śmiercią radnego, Pana Józefa
Niemczynowskiego w dniu 28 września 2017r. nastąpiła zmiana w Klubie Polskiego
Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości. Pana Józefa Niemczynowskiego zastąpił
Pani Agata Roszak.
Romuald Krzyżosiak – radny – podniósł kwestię zbyt rzadkiego wykaszania ścieżki pieszo rowerowej Jutrosin – Dubin oraz przycięcia żywopłotu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował Pani Łucji Dera – Dyrektorowi
I Liceum Ogólnokształcącego za udostępnienie auli pod obrady dzisiejszej sesji. Panu
Ryszardowi Bijakowi pogratulował udanej imprezy pn. „Wielkopolska Wieś Zaprasza”.
W dniu 23 września br. w Murowanej Goślinie odbyły się IX Mistrzostwa Samorządów
Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym. Drużyna Powiatu
Rawickiego zajęła IV miejsce. W imieniu Panów Starostów zaprosił na obchody Dnia Edukacji,
które odbędą się 13 października br. o godz. 12.00 w auli I LO. Na zakończenie poinformował,
że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 26 października 2017 roku.

22. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.40.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-)Ireneusz Młynek

(-)Zofia Rogala

15

