OR. 0002.13.2017
Protokół nr XXXIII/2017
z obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 12 października 2017 r. o godz. 815.
W sesji udział wzięli:
1. Ryszard Bijak
2. Sławomir Gwizdek
3. Antoni Jórdeczka
4. Rudolf Kołeczko
5. Zdzisław Maćkowiak
6. Paweł Matysiak
7. Ireneusz Młynek
8. Jakub Moryson
9. Agata Roszak
10. Antoni Sędłak
11. Mariusz Suchanecki
12. Krzysztof Synoracki
13. Leon Świtała
14. Andrzej Walus
15. Szymon Węcłaś
16. Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
1. Adam Bandura
2. Wiesław Ceglarek
3. Romuald Krzyżosiak
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
XXXIII 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 2017 r., poz. 1868)
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 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.
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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.
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.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/295/14 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej
prowadzonych przez Powiat Rawicki.
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.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że po połączeniu I LO w Rawiczu z ZS nr 3 w Rawiczu
utrzymano w roku przejściowym stanowisko Wicedyrektora. Radny zapytał czy w I LO po
rozpoczęciu roku szkolnego to stanowisko nadal funkcjonuje. Ponadto zaproponował, aby na
kolejną sesję zaprosić prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy
uczestniczyli w akcjach ratowniczych po nawałnicach w sierpniu i październiku. Zaznaczył, że
warto wręczyć im pamiątkowe dyplomy, puchary lub odznaki. Następnie zgłosił interpelacje o
zmianę treści Uchwały XVII/137/16 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawicki.
Wniósł, aby w rozdz. 4 został przywrócony punkt dotyczący weryfikacji wniosków przez
Zespół, w którego skład wchodzą: Przewodniczący Komisji Rady Powiatu Rawickiego
właściwej ds. oświaty, Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju oraz przedstawiciele
Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Paweł Matysiak – radny – zapytał, czy jest możliwe stworzenie całodobowych sieci stacji, w
których będzie można zaopatrzyć się w paliwo w razie nagłych nawałnic jakie miały miejsce w
ostatnim czasie.
Szymon Węcłaś – radny – odniósł się do odpowiedzi na interpelację, którą zgłosił na ostatniej
sesji w sprawie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pakosław. Powiedział, że Pan
Andrzej Łaszewski - Kierownik Działu podał jedynie stan prawny natomiast nie udzielił
odpowiedzi czy powiat monitoruje stan kanalizacji deszczowej.
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Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że na terenie Rawicza ma powstać pięć rond,
gdzie dwa z nich dotyczą dróg powiatowych. Zapytał czy Powiat ma w planach włączenie się
w tę inwestycję i czy są porozumienia lub wstępne rozmowy w tej sprawie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwąły Nr XLII/295/14 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania
czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno –
pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji, które odbyły się przed
posiedzeniem Rady. Zapytał Państwa Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie 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.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/261/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/295/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 września
2014 roku w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych
przez Powiat Rawicki
było 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. 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 posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, które odbyły się
przed posiedzeniem Rady. Zapytał Państwa Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub
uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie 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.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/262/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata
2017 - 2022
było 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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6. 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 posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, które odbyły się
przed posiedzeniem Rady. Zapytał, czy temat wymaga dodatkowych uzupełnień.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Następnie 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.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej
sesji było otrzymanie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania
dodatkowych środków przeznaczonych na remont dwóch domów pomocy społecznej w
Osieku i Pakówce. W związku z tym, aby podjąć dalsze działania należy te pieniądze
wprowadzić do budżetu powiatu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, a następnie przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIII/263/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnosząc się do interpelacji Pana Jakuba Morysona
dotyczącą utrzymania stanowiska Wicedyrektora w I LO w Rawiczu oraz zmiany treści
Uchwały XVII/137/16 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawicki
Starosta Rawicki poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Natomiast jeżeli
chodzi o zaproszenie prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to oczywiście
zostanie to rozpatrzone. Można również wysłać podziękowania dla wszystkich prezesów za
zaangażowanie i wkład. Odpowiadając na interpelacje Pana Pawła Matysiaka, Pan Starosta
Rawicki zapewnił, że zwróci się z do właścicieli stacji paliw z powiatu rawickiego o udzielenie
informacji, która stacja posiada agregaty prądotwórcze w razie nagłego wyłączenia prądu.
Odnosząc się do interpelacji Pana Szymona Węcłasia, Starosta Rawicki poinformował, że po
zakończeniu sesji wspólnie z Panem Andrzejem Łaszewskim porozmawiają i wyjaśnią tę
sprawę. W sprawie interpelacji Pana Mariusza Suchaneckiego powiedział, że Burmistrz do tej
pory nie zaproponował współfinansowania tej inwestycji.

4

8. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Agata Roszak - radna – powiedziała, że sołtys Sarnówki złożył wniosek do Powiatowego
Zarządu Dróg odnośnie fragmentu chodnika prowadzącego do nowo powstałego parku zabaw
dla dzieci. W związku z tym zapytała, czy wniosek zostanie rozpatrzony i wzięty pod uwagę.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że rozmawiał z sołtysem Sarnówki na ten
temat, ale póki co żadne kroki nie zostały podjęte. Natomiast pojawia się kwestia
odprowadzenia wody na tym odcinku i jest to większy problem techniczny niż samo położenie
chodnika. Ponadto Starosta Rawicki podziękował Sołtysom Powiatu Rawickiego za sprawne
przekazywanie informacji dotyczące braku prądu w ich miejscowościach.
9. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXIII nadzwyczajną
sesję Rady Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 9.00
Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
(-) Ireneusz Młynek
Pomoc Administracyjna
(-) Karolina Wozińska
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