OR. 0002.12.2016

Protokół nr XXI/2016
z obrad XXI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 21 września 2016 r. o godz. 1530.

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
Jan Sierpowski
Józef Niemczynowski
Antoni Sędłak
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXI sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dzisiejsza sesją została zwołana na
wniosek Starosty Rawickiego. Następnie odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 2
do protokołu. Poinformował, że w obradach uczestniczy Pani Izabela Sarnowska – Sekretarz
Powiatu, Pani Barbara Noga – Skarbnik Powiatu i Pani Zofia Rogala z Biura Rady Na
podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 18 radnych, co stanowi
95% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w §10 ust. 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.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przedstawił porządek obrad sesji.

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania. Interpelacji z zapytań nie wniesiono.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie odczytał go i zapytał
czy są pytania lub uwagi.
Ryszard Bijak – radny – zapytał dlaczego pomoc finansowa udzielona jest najpierw Gminie
Jutrosin, a później konkretnej osobie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że powiat nie może bezpośrednio
udzielić pomocy finansowej osobie fizycznej. Podobne uchwały były już podejmowane
w 2011 r., na tej samej zasadzie. Powiat udzielał pomocy finansowej gminie, która poprzez
ośrodek pomocy społecznej udzielała tej pomocy konkretnej osobie fizycznej. W treści
i uzasadnieniu uchwały jest czytelnie napisane komu udzielana jest pomoc i na jaki cel.
Zaznaczył, że środki zostaną przekazane policjantowi z Domaradzic, który uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi i został całkowicie sparaliżowany. Przyznana pomoc
najprawdopodobniej zostanie przeznaczona na zakup wózka i rehabilitację. Poinformował
również, że w najbliższą niedzielę odbędzie się festyn charytatywny na rzecz
poszkodowanego policjanta, zorganizowany przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana
Duda. Partnerem festynu jest również Powiat Rawicki. Zaprosił wszystkich obecnych do
udziału. Poinformował, że jutro odbędzie się sesja w Gminie Jutrosin, na której zostanie
podjęta uchwała o przyjęciu pomocy i środki niezwłocznie, poprzez ośrodek pomocy
społecznej zostaną przekazane policjantowi. Następnie podziękował Panom radnym za
100% frekwencję na dzisiejszej sesji.
W trakcie wypowiedzi Pana Adama Sperzyńskiego – Starosty Rawickiego na salę posiedzeń
wszedł Pan Jan Sierpowski – radny, a więc w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.
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Adam Bandura – radny – powiedział, że jest za udzieleniem pomocy. Zaznaczył, że
w Powiecie Rawickim jest na pewno więcej osób, które wymagają takiej pomocy i zapytał czy
powiat jest przygotowany na kolejne wnioski, które w podobnych przypadkach wpłyną.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że kilka lat temu powiat również udzielił
pomocy finansowej. Dzisiejsze przyznanie pomocy traktujemy jako nadzwyczajną
okoliczność. Osób potrzebujących jest mnóstwo, są różne przypadki. Chodzi tu o pomoc dla
funkcjonariusza policji, z którą powiat współpracuje. Sposób w jaki to się stało, sytuacja,
w której znalazła się rodzina pozwala stwierdzić, że udzielenie pomocy finansowej jest jak
najbardziej zasadne. Jeżeli będą inne tego rodzaju przypadki, to zawsze należy być
gotowym nieść pomoc.
Szymon Węcłaś – radny – powiedział, że nieszczęśliwy wypadek policjanta nie zdarzył się
na służbie lecz w wolnym czasie. Zaznaczył, że podejmując dziś uchwałę należy być
przygotowanym, że o pomoc zwrócą się inne osoby.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że jest za udzieleniem pomocy, ale jeżeli kolejne
osoby będą składały takie wnioski należy być bardziej powściągliwym. Zaznaczył, że środki
można pozyskać również poprzez organizację różnego rodzaju zbiórek i festynów
charytatywnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/166/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin
było 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu– powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego w planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem, w tym bieżące o 99.088,00 zł,
- wydatki ogółem, w tym bieżące o 99.088,00 zł
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXI/167/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na
lata 2016 - 2022
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w związku z podpisaniem umowy
z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania w ramach Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” zwiększono dochody o 23.088,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Rawiczu. Zwiększono
również 76.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej (32.000,00 zł),
naprawę i konserwację pomieszczeń mieszkalnych (37.000,00 zł), wykonanie mebli
(7.000,00 zł) w Domu Pomocy Społecznej w Osieku.
Pozostałe zmiany dotyczyły wydatków:
1. ZSS w Rawiczu – przenosi wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami, m.in. na odpis
na ZFŚŚ, szkolenia pracowników, zwiększa 65.000,00 zł na II etap remontu sali
gimnastycznej oraz 593,00 zł na odpis na ZFŚS,
2. PPP w Rawiczu – zwiększa o 20.440,00 zł na zakup komputerów, drzwi, szaf,
3. PCPR w Rawiczu – przenosi 210,00 zł na badanie pracowników,
4. SP w Rawiczu – przenosi 15.000,00 zł na zakup komputerów, zwiększa 5.000,00 zł
na pomoc finansową dla Gminy Jutrosin, 148.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej
w budynku.
Umniejszono rezerwę ogólną o 239.033,00 zł.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że wymiana instalacji elektrycznej jest
konieczna w Wydziale Finansów oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami. Prace zostaną rozpoczęte od najwyższej kondygnacji
budynku Starostwa.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, 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 XXI/168/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że interpelacji i zapytań nie
wniesiono.
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8. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki - radny – odnośnie udzielonej pomocy finansowej
policjantowi poinformował, że zgodnie z informacją Pani Izabeli Sarnowskiej – Sekretarza
Powiatu pomoc przyznana w 2011 r. nie spowodowała napływu wniosków. Zapewnił, że
żadne decyzje o przyznawaniu środków finansowych nie będą podejmowane bez zgody
radnych.
Ryszard Bijak – radny – powiedział, że cel jest jak najbardziej szlachetny, a jeżeli wpłynie
kolejny taki wniosek będzie on rozpatrywany indywidualnie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował radnym: Panu Zdzisławowi
Maćkowiakowi, Panu Antoniemu Jórdeczce i Panu Krzysztofowi Synorackiemu za wyrażoną
chęć udziału w VIII Mistrzostwach Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego
w Strzelectwie Sportowym w Murowanej Goślinie.

9. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXI nadzwyczajną sesję
Rady Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 16.00.
Protokołowała:
podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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