OR. 0002.14.2017
Protokół nr XXXIV/2017
z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 26 października 2017 r. o godz. 900.
W sesji udział wzięli:
1. Adam Bandura
2. Ryszard Bijak
3. Wiesław Ceglarek
4. Sławomir Gwizdek
5. Antoni Jórdeczka
6. Rudolf Kołeczko
7. Romuald Krzyżosiak
8. Zdzisław Maćkowiak
9. Paweł Matysiak
10. Ireneusz Młynek
11. Jakub Moryson
12. Antoni Sędłak
13. Mariusz Suchanecki
14. Krzysztof Synoracki
15. Leon Świtała
16. Szymon Węcłaś
17. Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
1. Agata Roszak
2. Andrzej Walus
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
XXXIV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich
uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje
spełniony wymóg zawarty w § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna
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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.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Poinformował, że Pan Adam Sperzyński –
Starosta Rawicki pismem z dnia 23 października br. wniósł o rozszerzenie porządku obrad
o punkty: Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022 i Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok. Następnie odczytał treść pisma. Pismo w sprawie
rozszerzenia porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Powiedział, że zgodnie
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada może
wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością ustawowego składu rady.
Zaproponował, aby tematy rozpatrzyć jako punkty 10 i 11. Następnie przystąpiono do
głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie
dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 –
2022”.
W trakcie wypowiedzi Pana Ireneusza Młynka – Przewodniczącego Rady na salę posiedzeń
wszedł radny Pan Krzysztof Synoracki, a więc w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
było 16 radnych.
Następnie przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt: „Podjęcie
uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok”.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
było 16 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
rozszerzenia porządku obrad”.
Po przeprowadzonym głosowaniu na salę posiedzeń wszedł radny Pan Adam Bandura, a więc
w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych.
Porządek obrad:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego
za II półrocze 2016 roku oraz I półrocze 2017 roku.
7) Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Rawicki.
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9) Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
10) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
11) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne głosy i wnioski.
14)
Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokoły z XXII i XXXIII 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 XXXII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
było 17 radnych.
Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
było 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokoły z XXXII i XXXIII sesji”.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że w kwietniu br. zwrócił się do Burmistrza Gminy
Rawicz z prośbą o oznakowanie skrzyżowania w Sarnowie ulic: Rynek Sarnowski,
Spychalskiego, Nowowiejskiego i Kilińskiego. Pan Burmistrz poinformował, że przesłał
stosowne pismo do Pana Adama Sperzyńskiego – Starosty Rawickiego. Zapytał co dalej w tej
sprawie.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że od 2018 r. powstanie grupa Wody Polskie.
Zapytał czy pracownicy samorządowi zostaną do niej przeniesieni. Ponadto zapytał czy
podjęto działania w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na Masłówce.
Zdzisław Maćkowiak – radny – wniósł interpelacje w sprawie przekazania informacji
odnośnie partycypacji gmin i powiatu w realizacji zadań.
Jakub Moryson – radny – zapytał o remont ul. Młyńskiej znajdującej się przy Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu.
5.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady- poprosił Pana Adama Sperzyńskiego - Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Antoni Jórdeczka – Członek Zarządu – poprosił o rozszerzenie tematu Konferencji
Ogólnopolskiej Koalicji pn.: „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” pt.: „Samorządy i mieszkańcy
a kopalnie odkrywkowe. Przyszłość Wielkopolski bez węgla brunatnego”.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że sama konferencja to jedno
z wydarzeń, w których uczestniczył wspólnie z powiatem gostyńskim oraz gminami Miejska
Górka i Krobia. Samorządy czynią starania, aby ich przedstawiciele zasiedli w dwóch
gremiach: przedstawiciele powiatu gostyńskiego i gminy Miejska Górka w zespole przy
Ministrze Środowiska, który ma opiniować formę nowej białej księgi, gdzie mówi się
o stworzeniu kolejnej listy złóż strategicznych. Natomiast reprezentanci powiatu rawickiego
oraz Burmistrz Krobi chcieliby znaleźć się w zespole Ministerstwa Energii, który ma
konsultować sprawy strategii energetycznej kraju. Mówi się o prowadzeniu konsultacji ze
stroną społeczną, za którą uważa się tylko górników. Za pośrednictwem posła Mosińskiego
podejmowane są próby przyłączenia do tego zespołu. Pojawił się również pomysł utworzenia
stowarzyszenia samorządów terenów zagrożonych budową kopalni odkrywkowej. Jutro
odbędzie się w tej sprawie spotkanie.
Leon Świtała – radny – zapytał o samochód strażacki, który miał zostać przekazany Zielonej
Wsi dwa lata temu, a nadal znajduje się w Komendzie Powiatowej PSP w Rawiczu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że podejmuje wszelkie działania, aby
samochód trafił do Zielonej Wsi, ale na razie nie została podjęta żadna decyzja w tym
zakresie. Ma nadzieje, że temat ten zostanie ostatecznie zakończony.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są inne pytania lub
uwagi, a wobec ich nie wniesienia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
6. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego
za II półrocze 2016 roku oraz I półrocze 2017 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że informację w przedmiotowej
sprawie Państwo radni otrzymali. Została ona rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Następnie poprosił Panią Anetę Karkosz – Prezesa Samorządowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych – o przedstawienie informacji.
Aneta Karkosz – Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – przedstawiła
informację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Zaznaczyła, jeżeli chodzi o wartość
udzielonych poręczeń Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
zajmuje 3 miejsce w kraju, a jeżeli o liczbę udzielonych poręczeń 5. Powiat rawicki posiada
10 zarejestrowanych udziałów, a 2 w trakcie rejestracji. Powiedziała, że zostały przekroczone
dopuszczalne mnożniki kapitałowe. W tej sytuacji są dwa wyjścia: ograniczenie akcji
poręczeniowej bądź podniesienie kapitału. Korzystniejsze jest podniesienia kapitału, ponieważ
ograniczenie akcji poręczeniowej zachwieje współpracę pomiędzy instytucjami finansowymi,
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wypracowaną latami. Podziękowała za wykupienie w październiku dwóch udziałów.
Powiedział, że uchwały podjęły również inne samorządy i umożliwi to utrzymać pozycję
na rynku.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Gostyniu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że informację w przedmiotowej
sprawie Państwo radni otrzymali. Została ona rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady. Następnie poprosił Pana Tomasza Paczkowskiego – Prezesa Zarządu Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. – o przedstawienie informacji.
Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. –
przedstawił informację. Powiedział, że największym problem są braki w kadrze lekarskiej.
Problem ten dotyczy całego kraju i był omawiany na konferencji w Warszawie dotyczącej
rynku zdrowia. Poinformował, że od 1 października br. zaczęła funkcjonować sieć szpitali.
Wiążę się to ze zmianami w rozliczeniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na dzień
dzisiejszy nie możliwości weryfikacji stanu podpisanej umowy. Podziękował za udzielone
wsparcie w zakupie sprzętu dla Szpitala.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Rawicki.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady. Następnie poprosił
Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała
że zgodnie z art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach
i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
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samorządu terytorialnego. Poinformowała, że po wspólnym posiedzeniu Komisji informacja
została uzupełniona o dane Zespołu Szkół Zawodowych dotyczące prowadzenia kół
zainteresowań oraz losów absolwentów. 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 XXXIV/264/17
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.15 do 10.30.
Po wznowieniu obrad w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych. Nieobecni byli radni: Pani
Agata Roszak, Pan Andrzej Walus, Pan Adam Bandura i Pan Mariusz Suchanecki.
9.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – przedstawił informację, która stanowi załącznik
nr 10 do protokołu. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12 października 2017 r.
poinformował, że Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki oraz Przewodniczący Rady złożyli
swoje oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie
wniesienia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
10. 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. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w planie na 2017 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 133.495,59 zł, w tym bieżące o 131.528,59 zł oraz majątkowe
o 1967,00 zł,
- wydatki ogółem o 185.425,59 zł, w tym bieżące o 111.795,59 zł oraz majątkowe
o 73.630,00 zł.
Zwiększono wolne środki o 51.930,00 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
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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 XXXIV/265/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata
2017 – 2022.
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
11. 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. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że decyzją Wojewody Wielkopolskiego
zwiększono plan dotacji o 6.960,00 zł dla KPPSP w Rawiczu, na sprawy związane ze
Skarbem Państwa o 8.000,00 zł, umniejszono o 2.372,41 zł na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. DPS Osiek zwiększa o 1.967,00 zł
z tytułu sprzedaży drewna opałowego. SP w Rawiczu zwiększa o 5.818,00 zł m.in. z tytułu
odszkodowania za uszkodzenie dachu, kursów zawodowych uczniów. POW w Łaszczynie
zwiększa o 50.000,00 zł z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce.
Umniejszono dotacje na dzieci w rodzinach zastępczych o 4.605,00 zł oraz zwiększono
dotacje na dzieci w placówce o 67.730,00 zł. W wydatkach majątkowych:
1. POW w Łaszczynie – zwiększa o 6.700,00 zł na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem
2. I LO w Rawiczu – przenosi 4.500,00 zł na wykonanie altany ogrodowej tzw. „Zielonek
klasy”.
3. SP w Rawiczu – zwiększa o 5.000,00 zł na zakup defibrylatora na potrzeby urzędu,
40.230,00 zł na programy księgowe i kadrowo płacowe do PCUW w Rawiczu,
10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży na zakup kombinezonu ochrony chemicznej
(ubrania gazoszczelnego) oraz 7.200,00 zł na dotacje dla ochotniczych straży
pożarnych działających w systemie KSRG na zakup mierników wielogazowych.
W wydatkach bieżących:
1. DPS Osiek – zwiększa o 1967,00 zł na zakup siatki ogrodzeniowej oraz na badania
profilaktyczne pracowników,
2. PUP w Rawiczu – przenosi 3.019,00 zł na wymianę okien i naprawę dachu,
3. ZSPT w Bojanowie – przenosi 42.800,00 zł między rozdziałami w poszczególnych
typach szkół, 2.400,00 zł na kursy zawodowe uczniów oraz 3.000,00 zł na umowę
zlecenia,
4. ZSS w Rawiczu – przenosi 6.656,00 zł m.in. na zakup energii, wykonanie pieczęci,
środki czystości, materiały biurowe, umniejszono o 2.372,41 zł na wyposażenie
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
5. PINB w Rawiczu – przenosi 500,00 zł na delegacje służbowe,
6. KPPSP w Rawiczu – zwiększa o 960,00 zł oraz przenosi 15.383,00 zł m.in.
na odprawę emerytalną, nagrody za zastępstwo, na zakup sortów mundurowych i
odzieży ochronnej, na zakup jednolitego pliku kontrolnego do księgowości oraz
serwera plików, delegacje służbowe, zwiększa 6.000,00 zł na zakup 4 tensometrów –
wag do podnośnika hydraulicznego,
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7. SP w Rawiczu – m.in. przenosi 2.650,00 zł na zakup sprzętu do magazynu sprzętu
do zwalczania klęsk żywiołowych, 2.000,00 zł na umowę o dzieło na tłumaczenie
albumu, 53.818,00 zł na usługi, w tym wykonanie tablic czy dokumentów
komunikacyjnych, zwiększa o 8.000,00 zł na koszty zastępstwa sądowego w sprawach
dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i zaliczki na postępowania wobec
dłużników.
W związku z utworzeniem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
od 1 listopada 2017 r. zwiększa się plan o 65.100,00 zł m.in. na wynagrodzenie dyrektora
i głównego księgowego, na zakup laptopów, programów komputerowych, krzeseł.
Rezerwę ogólną zwiększono o 68.733,00 zł.
Wolne środki zwiększono o 51.930,00 zł.
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 XXXIV/266/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w odpowiedzi na interpelację radnego Pana
Zygmunta Wolnego dotyczącą oznakowania skrzyżowania w Sarnowie poinformował, że
Komisja Organizacji Ruchu opiniuje wnioski na bieżąco. Zapewnił, że temat ten zostanie
sprawdzony. Odnośnie interpelacji radnego Pana Mariusza Suchaneckiego w sprawie
przejścia pracowników do grupy Wody Polskie powiedział, że żaden z pracowników nie
zostanie przeniesiony. Planowana jest jedynie zmiana zakresu obowiązków pracownika
zajmującego się wydawaniem min. operatów wodno – prawnych. Wody Polskie planują
utworzenie na terenie Rawicza wydział kontroli. Z przeprowadzonych rozmów z samorządami
gmin i powiatów wie, że żaden nie przekazuje pracowników. W sprawie interpelacji radnego
Pana Mariusza Suchaneckiego dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na Masłówce
powiedział, że nie wiadomo czy powstanie zbiornik w Miejskiej Górce. Gmina deklaruje
przekazanie środków na wykup gruntów, Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na
budowę, ale mimo tego nie jest pewna sytuacja związana z rozbudową zbiornika. Zbiornik
retencyjny na Masłówce był w planach dalekosiężnych. Odpowiedź na tą interpelację zostanie
udzielona radnemu na piśmie, po uzyskaniu informacji z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych, Delegatury w Lesznie. Odnośnie interpelacji radnego Pana Zdzisława
Maćkowiaka w sprawie partycypacji gmin i powiatu w realizacji zadań odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie. W sprawie interpelacji radnego Pana Jakuba Morysona dotyczącej
remontu ulicy Młyńskiej powiedział, że gmina Rawicz zleciła przebudowę tej ulicy, która
zostanie podzielona na dwa etapy: budowę oświetlenia, które ma być zrealizowane jeszcze
w tym roku oraz budowa jezdni. Z uwagi na remont warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych
i budowę boiska wróci się do Pana Burmistrza Gminy Rawicz o zaplanowanie w budżecie na
przyszły rok środków na remont ulicy.
Następnie odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez
wicestarostę, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową osobą prawną oraz osoby
wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 2016, która stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
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Jakub Moryson – radny – poprosił, aby Pan Starosta wystosował oficjalne pismo do Pana
Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie remontu ulicy Młyńskiej. Zwróci się również do radnych
z ugrupowanie Platformy Obywatelskiej o wnioskowanie do budżetu w sprawie remontu ulicy
do budżetu. Pan Burmistrz na spotkaniu z radnymi deklarował, że inwestycja będzie
zrealizowana.
13. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z końcem kadencji
członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu oraz wejściem
w życie Uchwały Nr XXXII/253/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachodzi konieczność wskazania dwóch
przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego, Którzy wejdą w skład Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Powiedział, że zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu trybu powołania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego wskazuje Rada Powiatu Rawickiego, na wniosek
Przewodniczącego Rady. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Jakub Moryson – radny – zgłosił kandydaturę radnego Pana Sławomira Gwizdka.
Krzysztof Synoracki – rady – zgłosił kandydaturę radnego Pana Zygmunta Wolnego.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę.
Kandydaci wyrazili zgodę. Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego
Pana Sławomira Gwizdka..
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za kandydaturą radnego Pana Sławomira
Gwizdka głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Pana Zygmunta Wolnego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za kandydaturą radnego Pana Zygmunta
Wolnego głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Pismo Pani Marii Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju w sprawie
wskazania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego do Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że wybrano
przedstawicieli Rady Powiatu Rawickiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego”.
Następnie odczytał pismo Kancelarii Sejmu w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Powiedział,
że I czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego (druk 1826) uzasadniał poseł Paweł Arndt. Posiedzenie nr 79 z dnia 28
września – 15 członków Komisji było „za”. Posłem sprawozdawcą będzie Pani Iwona
Śledzińska – Katarasińska. Następnie zapytał czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi. Pytań i uwag nie wniesiono. Poinformował, że kolejna sesja
odbędzie się 23 listopada br.
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14. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXIV sesję Rady
Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.10.
Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
(-) Ireneusz Młynek
Inspektor
(-) Honorata Biernat
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