OR. 0002.16.2017
Protokół nr XXXV/2017
z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 23 listopada 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. Agata Roszak
13. Antoni Sędłak
14. Mariusz Suchanecki
15. Krzysztof Synoracki
16. Andrzej Walus
17. Szymon Węcłaś
18. Zygmunt Wolny
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
1. Leon Świtała
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
XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich
uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje
spełniony wymóg zawarty w § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna
obradować i podejmować prawomocne uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą
zastrzeżenia, co do trybu lub sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
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Następnie powiedział, że Starosta Rawicki przyznał nagrody finansowe za osiągnięcia
sportowe: - Pani Marice Kaczmarek za zdobycie srebrnego medalu podczas 34. PZLA
Mistrzostw Polski U23 w konkurencji rzutu młotem; - Pani Katarzynie Koźlik za zdobycie
srebrnego medalu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinie koszykówka
w kategorii dziewcząt; - Panu Iwo Maćkowiakowi za zdobycie złotego medalu podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinie koszykówka w kategorii chłopców.
Następnie Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki wręczył dyplomy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Poinformował, że Pan Adam Sperzyński –
Starosta Rawicki pismem z dnia 20 listopada br. wniósł o rozszerzenie porządku obrad
o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Rawickiego". 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 temat rozpatrzyć jako punkt 14 porządku obrad. Następnie przystąpiono
do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
było 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
rozszerzenia porządku obrad”.
Porządek obrad:

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

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017 – 2022”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
9) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego
prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu
elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska
informatycznego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
samorządu województwa”.
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10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi
Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
13) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Rawickiego.
15) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16) Wolne głosy i wnioski.
17) Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXIV sesji Rady
Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie
wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest
za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem protokołu
było 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXXIV sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zygmunt Wolny – radny – podziękował za odpowiedź na interpelację zgłoszoną na ostatniej
sesji. Powiedział, że skierował pismo do Burmistrza Rawicza o uzupełnienie w Sarnowie
oznakowania skrzyżowania ulic: Rynek Sarnowski, Spychalskiego, Nowowiejskiego i
Kilińskiego oraz o ewentualne rozważenie zmiany organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu
może zaczekać, natomiast uzupełnienie oznakowania jest jego zdaniem sprawą pilną. Dwie
ulice oznakowane są jako podporządkowane a dwie nieoznakowane. Z uwagi na obecność
Wiceburmistrza Rawicza wniósł o uzupełnienie oznakowania.
Romuald Krzyżosiak – radny – powiedział, że we wsi Domaradzice gmina planuje budowę
kanalizacji sanitarnej a istniejąca kanalizacja deszczowa jest w fatalnym stanie, studzienki
pozarywane. Zapytał Pana Starostę o zdanie na ten temat.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiadając radnemu Zygmuntowi Wolnemu
poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Organizacji Ruchu nie widzi sprzeciwu aby
oznakowanie uzupełnić, jednak wykonanie należy do zarządcy drogi. Poprosił Wiceburmistrza
Rawicza o rozwiązanie problemu. Kwestia zmiany organizacji ruchu jest do rozwiązania a jako
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Przewodniczący Komisji Organizacji Ruchu powiedział, że jeżeli projekt się pojawi, Komisja
się nim zajmie. W celu usprawnienia tymczasowe projekty zatwierdza jednoosobowo
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg w imieniu Starosty. Odnosząc się do kwestii
kanalizacji deszczowej w Domaradzicach powiedział, że już wcześniej rozmawiał z sołtysem.
Zna stan studzienek, rozmawiał w tej sprawie z Kierownikiem PZD. Uzgodniono, że
w momencie wejścia wykonawcy zostanie dokonany przegląd. Poprosił Pana Henryka
Lipowczyka - Kierownika PZD o krótką informację na temat stanu obecnego.
Henryk Lipowczyk - Kierownik PZD – ustalono, że wspólnie z wykonawcą sprawdzimy stan
kanalizacji deszczowej oraz studzienek. W momencie, gdy zaistnieje potrzeba będą
wymieniane studzienki, czy odcinki kanalizacji deszczowej.
Jakub Moryson – radny – Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił program „szatnia
na medal”. Wicestarosta informował radnych koalicji, że Starostwo w 2018r. zamierza
przystąpić do tego programu. Zapytał, jak ocenia nasze szanse w tym programie, czy
wszystkie przystępujące do programu jednostki otrzymają dofinansowanie oraz która
z naszych szkół została wytypowana do programu. Wyczytał, że maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 50 tys. zł.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – odpowiedział, że prawdopodobnie ogłoszenie konkursu
nastąpi pod koniec listopada br. Każda jednostka samorządowa może złożyć jeden projekt.
Kwota alokacji przewidziana jest na ok. 2 mln zł. Szatnia i węzeł sanitarny w sali sportowej
przy Zespole Szkół Specjalnych jest w złym stanie. Naszym zdaniem najlepszym
rozwiązaniem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do tego obiektu. W wytycznych Urzędu
Marszałkowskiego
przyjęto
kryteria
określające
dostępność
do
szatni
osób
niepełnosprawnych. Z uwagi na powyższe obiekt ten idealnie wpisuje się w zapisy programu,
chociaż szczegółowych wytycznych jeszcze nie ma. Dziś poprosimy Wysoką Radę o zgodę na
wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Specjalnych w Rawiczu” – jest to przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
w kwocie 7.400 zł. Na szacunkowy koszt remontu w ramach programu przeznaczamy ok.
150 tys. zł. Z Urzędu Marszałkowskiego będziemy starać się o dofinansowanie połowy tej
kwoty. Kwota ta została wyliczona tylko na kondygnację dolną. Projekt budowlany pozwoli
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób oraz czy będzie konieczność przebudowy klatki
schodowej aby zapewnić dostępność osobom niepełnosprawnym.
Agata Roszak – radna – w kwestii bezpieczeństwa powiedziała, że sołtys Sarnówki złożył
wniosek do Kierownika PZD w sprawie budowy chodnika (ok. 300m) łączącego Sarnówkę
z nowym placem zabaw i świetlicą. Poprosiła o zajęcie się tą sprawą. Ponadto zwróciła uwagę
na bardzo niebezpieczne skrzyżowanie pomiędzy Sarnową a Sarnówką (droga krajowa nr 36
z drogą powiatową). Ruch kołowy jest bardzo nasilony a dzieci szkolne będą wracały tamtędy
do domu. Rozwiązaniem byłby montaż sygnalizacji świetlnej.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnośnie budowy chodnika odpowiedział, że do
rozwiązania pozostaje kwestia odwodnienia, co podraża zadanie. Umówi się na spotkanie ze
sołtysem i będzie w nim uczestniczył Kierowniki PZD, Pan Henryk Lipowczyk. W kwestii
skrzyżowania dróg powiatowych z drogą krajową nr 36 powiedział, że przy projektowaniu
ścieżki rowerowej próbowano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu
przekonać do innego rozwiązania skrzyżowania – rondo bądź sygnalizacja świetlna. GDDKiA
odpowiedziała, że budowy ronda nie przewiduje ale wystąpimy o budowę sygnalizacji
świetlnej, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa. Na sesji Rady Miejskiej Gminy
Rawicz radny, Pan Zbigniew Gąsior postulował o reorganizację tego skrzyżowania.
Paweł Szybaj - Wiceburmistrz Rawicza – od dwóch lat prowadzimy rozmowy z GDDKiA w tej
sprawie. W ostatnim piśmie GDDKiA stwierdziła, że nie będzie miejsca na tym skrzyżowaniu
na budowę ronda ale prawdopodobnie będzie wykonana instalacja świetlna oraz prawoskręty
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ułatwiające włączenie się do ruchu. Zadanie to będzie wpisane do inwestycji strategicznych,
gdzie występują największe zagrożenia na drogach krajowych. GDDKiA zapewniła, że jeśli
pojawią się możliwości skrzyżowanie to zostanie w jak najszybszym czasie zmodernizowane.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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. Dodał, że
w ogólnokrajowym rankingu prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zajął 6 miejsce w kraju, jeśli chodzi o efektywność
narzędzi instrumentów rynku pracy.
Andrzej Walus - radny – powiedział, że w październiku odbyło się wspólne wyjazdowe
posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa oraz Finansowo-Budżetowej i Rozwoju.
W omawianym sprawozdaniu zapisano, że Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji
w sprawie doposażenia ZSS oraz zatrudnienia dodatkowej osoby. Zapytał, czy jest szansa na
realizację obu wniosków.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że z uwagi na złożoność, pismo było
przedmiotem obrad Zarządu kilku posiedzeń. Przewodniczącym obu Komisji zostanie
udzielona pisemna odpowiedź na przedmiotowe pismo. Wyposażenie częściowo zostało bądź
w najbliższym czasie zostanie zakupione, natomiast o pracownię gastronomiczną Pani
Dyrektor mocno zabiegała i ma nadzieję, że uda się to zrealizować. Odnosząc się do kwestii
zwiększenia etatu powiedział, że chodziło o zatrudnienie asystenta – mężczyzny. Pani
Dyrektor przesunęła etaty sprzątaczek i temat zostanie załatwiony, a co najważniejsze nie
będzie generował dla nas kosztów.
Romuald Krzyżosiak - radny – poprosił o doprecyzowanie punku o unieważnieniu otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała
że na nieodpłatną pomoc prawną został ogłoszony konkurs. Z uwagi, że nie wpłynęła żadna
oferta konkurs nie został rozstrzygnięty. Natomiast już ogłoszony został konkurs na
nieodpłatną pomoc prawną do realizacji w 2018 roku.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi, a wobec ich nie wniesienia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z Programem
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Następnie poprosił
Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - o omówienie
Programu i odczytanie projektu uchwały.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami jest 4-letni a po raz trzeci będzie realizowany przez
Powiat Rawicki. Opracowała go Pani Elżbieta Werwińska – koordynator zespołu konsultacyjno
-doradczego. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele: Towarzystwa Miłośników Ziemi
Jutrosińskiej, Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Gminy w Pakosławiu, Urzędu
Gminy Jutrosin, Muzeum Ziemi Rawickiej, Przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi
Rawickiej, Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiacy, Towarzystwa Przyjaciół Rawicza.
Zarządzeniem Starosty Rawickiego zostanie powołany zespół monitorujący. Program ten
uzyskał opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który polecił umieszczenie we
wstępie informacji na temat gminnych programów opieki nad zabytkami. Następnie odczytała
projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/267/17
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego
na lata 2017 – 2020”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017 – 2022”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z Programem
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji. Poinformował, iż
Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem,
o przygotowanie w 2018 roku Konferencji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Komisja wskazuje, że w proponowanej konferencji,
mieli by wziąć udział nie tylko przedstawiciele odpowiednich instytucji samorządowych
szczebla gmin i powiatu, ale również należy zaprosić przedstawicieli organów administracji
rządowej jak i posłów na Sejm RP. Następnie poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika
Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - o omówienie Programu i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 wynika z opublikowanego
Rozporządzenia Rady Ministrów. Dookreślono w nim, jakie cele główne i cele szczegółowe
mają realizować samorządy powiatowe. Pod cele szczegółowe opracowano zadania, które
będą realizowane przez podmioty i jednostki organizacyjne powiatu. Ponadto Rozporządzenie
określa zadania należące do gmin, szczególnie w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. W dniu wczorajszym Zarząd Powiatu na posiedzeniu omawiał temat
konferencji, której zorganizowanie planuje się na maja/czerwca przyszłego roku. Oprócz
wskazanych we wniosku poszczególnych przedstawicieli planujemy zaprosić przedstawicieli
gmin.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że zagłębił się w ustawę i wyniki są
zatrważające. Badania przeprowadzono na grupie wiekowej 18 – 64 lata a nic nie wspomina
się o młodzieży i osobach powyżej 64 r.ż. Blisko 11 tys. osób próbowało popełnić
samobójstwo a ponad połowie udało się odebrać sobie życie. Wyniki są zatrważające, jeśli
mówimy o depresji, czy schizofrenii paranoidalnej. W grupie wiekowej, na której prowadzono
badania w przeciągu 3 lat potroiła się liczba chorych. Na Komisji było grono nauczycieli, które
z własnych doświadczeń może potwierdzić, że te procesy się pogłębiają. Zdaniem komisji
nasza poradnia jest niewystarczająca. Uzyskanie pomocy psychologicznej w naszych
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gminach jest problemem. Brak ośrodków, w których można by ulokować osoby z depresją
skrajną a gdzie miejsce na profilaktykę. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest w pełni
obłożona a działania muszą być prowadzone. Najbliższy ośrodek dysponujący 25 łóżkami
szpitalnymi znajduje się w Miliczu i jest w pełni obsadzony, podobnie jest w Kościanie. Na
Komisji rozmawialiśmy o przyszpitalnych poradniach, gdzie należałoby utworzyć centra
wspierające ludzi potrzebujących. Na co dzień w szkołach widzi się systematycznie
wzrastający odsetek dzieci z szeregiem zaburzeń. Środkami finansowymi dysponuje
Ministerstwo MSWiA, MON, NFZ, Minister Zdrowia a samorządom powiatowym nie
rozdysponowano żadnych pieniędzy. Pani Naczelnik wspominała, że w ramach środków,
jakimi dysponują OPS-y, PCPR-y stworzyć wspólną instytucję dla wszystkich mieszkańców
powiatu.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że na posiedzeniu Komisji wstrzymał się od głosu,
ponieważ jest to kolejne ważne zadanie dla społeczności lokalnej. Rada Powiatu ma podjąć
uchwałę bez żadnych środków pieniężnych na realizację Programu. Zgadza się ze swoim
przedmówcą, że problem jest bardzo istotny i jest za zintensyfikowaniem działań w celu
ochrony tych osób. Dla skoordynowania i skuteczności tych działań powinien być stworzony
fundusz.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/268/17
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 – 2022”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
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
co roku opracowywany jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
przyszły. Na podstawie programu ogłaszany jest konkurs i następuje wspieranie organizacji,
które realizują zadania ujęte w tym Programie. Program dostosowano do zmian ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwzględnia uwagi i wnioski zgłaszane
podczas konsultacji, uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. 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.
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W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/269/17
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa
Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji,
poprzez
wyposażenie
środowiska
informatycznego
Szpitala
Powiatowego
w Rawiczu Sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie
usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa”.
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
samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się o przyjęcie uchwały według wzorca
opracowanego wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową. Nastąpiła zmiana sposobu
udzielenia wkładu własnego w realizację projektu. Początkowo była to forma pomocy
finansowej a obecnie ma to być dotacja celowa. 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 XXXV/270/17
w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:
e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala
Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz
dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.05 do 10.20.
Po wznowieniu obrad w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecni byli radni Panowie:
Wiesław Ceglarek, Adam Bandura, Andrzej Walus i Zygmunt Wolny.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady. Następnie poprosił
Pana Tadeusza Fenglera – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg – o omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Tadeusz Fengler – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg – powiedział, że zgodnie z ustawą
Prawo o ruchu drogowym, powiat raz do roku ustala stawki za usuwanie pojazdów i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym. Obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2017 r. Minister
Rozwoju i Finansów ustalił stawki opłat i kosztów obowiązujących w 2018 roku. Opłaty te
stanowią dochód własny powiatu. Następnie odczytał 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/271/17
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
było 14 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru
wniosków o dofinansowanie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady. Następnie poprosił
Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Na salę narad wszedł radny, Pan Zygmunt Wolny, a więc w posiedzeniu uczestniczy 15
radnych, co stanowi 79% ustawowego składu Rady.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zmiana w podziale środków finansowych wiąże się ze stopnia wykonania planu zadań
w bieżącym roku. Proponowane zmiany powodują zmniejszenie planu wydatków na zadanie
Rehabilitacja zawodowa o kwotę 313 zł, tym samym zwiększenie planu na zadanie
Rehabilitacja społeczna o kwotę 313 zł. Zmiany w obrębie poszczególnych zadań obrazuje
poniższa tabela. Przesunięcie na kwotę ogółem 4.776 zł pozwoli na zrealizowanie
2 wniosków na zadaniu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – zakup łóżek
rehabilitacyjnych. Zmniejszenie nastąpi w:
- wydatkach na instrumenty i usługi rynku pracy (art.11) o 313 zł
- dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych o 4.463 zł
Natomiast zwiększenie planu w dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych o 4.776 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 XXXV/272/17
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie
było 15 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady. Następnie poprosił
Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Na salę narad weszli radni, Panowie Adam Bandura i Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu
uczestniczy 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w związku z utworzeniem we
wrześniu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, zachodzi konieczność uzupełnienia
wykazu jednostek organizacyjnych wymienionych w § 68 ust. 2 Statutu Powiatu Rawickiego
o ww. jednostkę. 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 XXXV/273/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
13. 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 zwiększono dochody o 112.700 zł
w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przyznającym środki Funduszu Pracy na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenia
społeczne pracowników PUP w Rawiczu oraz 65.365,77 zł z tytułu refundacji wydatków
w ramach projektu unijnego przekazanej przez UMWW w Poznaniu.
Otrzymano decyzje od Wojewody Wielkopolskiego zmniejszające plan dotacji o 25.706 zł na
składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych oraz 2.490 zł na kwalifikację wojskową
(1.190 zł w ramach zadań zleconych, 1.300 zł w ramach porozumienia).
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Zostały zwiększone dotacje o 3.600 zł na działania związane z usuwanie skutków klęsk
żywiołowych (KPPSP w Rawiczu - zakup plandek), 8.390 zł na sfinansowanie wyposażeń
gabinetów profilaktyki zdrowotnej (ZSS w Rawiczu - 2.055 zł, ZSPT w Bojanowie - 6.335 zł),
3.200 zł dla PINB w Rawiczu na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu oraz dodatkowych
kosztów związanych z szacowaniem strat i uszkodzeń po nawałnicy.
Umniejszono dotację na dziecko z powiatu zielonogórskiego umieszczone w POW
w Łaszczynie o 10.461 zł.
Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 81.608,00 zł, m.in. 34.000 zł za zajęcie pasa
drogowego, 9.047 zł za refundację wynagrodzeń z urzędu pracy, 14.357 zł za czynsz, 18.000
zł za prawo jazdy.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu - umniejszył zadania:
-pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 5484 P na odcinku Chojno-Golejewko" o 120 zł,
- pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 5483P w miejscowości Dąbrowa" o 1.016 zł,
- pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w m. Rawicz, na odcinku od ronda im.
Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej" o 16.260 zł,
- pn. „zakup samochodu dostawczo-skrzyniowego" o 10.939 zł,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu - wprowadziło zadanie pn. „Przebudowa zaplecza sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu - dokumentacja projektowa i kosztorys"
w kwocie 7.400 zł.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących:
1) PCPR w Rawiczu - zwiększa 3.774 zł na dodatki związane z obsługą programów PFRON,
przenosi 1.500 zł na malowanie pomieszczeń i zakup macierzy do serwerowni,
2) Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zwiększa o 5.213 zł oraz przenosi 24.156 zł m.in.
na koszty postępowania sądowego (800 zł), koszty ogrzewania budynku w Golinie (4.350
zł), bieżące naprawy i konserwacje (7.413 zł), przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej
(1.495 zł), umowę zlecenie z biegłym sądowym na wykonanie opinii fotogrametycznej dla
potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnego
zasypania rowu (zadanie ochrony środowiska-1.800 zł),
3) DPS Osiek- zwiększa 9.047 zł na wynagrodzenia i pochodne, przenosi 26.987 zł m.in.
na doposażenie pomieszczeń, malowanie pomieszczeń, szkolenie pracowników,
4) POW w Łaszczynie - przenosi 68 zł w ramach ośrodka interwencji kryzysowej, 15.000 zł
m.in. na zakup opału, mebli,
5) PCUW w Rawiczu - przenosi 106 zł na składki od wynagrodzeń,
6) PZD w Rawiczu - przenosi 35.000 zł oraz zwiększa o 19.030 zł m.in. na zakup znaków,
tłucznia, bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg,
7) ZSS w Rawiczu - m.in. zwiększa 15.760 zł na wyposażenie pracowni gastronomicznej,
tablice, sprzęt sportowy,
8) KPPSP w Rawiczu - przenosi 4.080 zł m.in. na zakup kasków, aktualizację
oprogramowania, delegacje służbowe,
9) I LO w Rawiczu - przenosi 7.858 zł oraz zwiększa o 40.842 zł m.in. na koszty energii,
kosztorys na remont podłogi, usunięcie awarii pieca, utwardzenie przy budynku
dydaktycznym,
10) PINB w Rawiczu - przenosi 4.225 zł m.in. na pochodne od wynagrodzeń, zakup monitora,
aktualizacje oprogramowania,
11) ZSZ w Rawiczu - zwiększa wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 46.042 zł oraz
3.096 zł na przedłużenie licencji na oprogramowanie,
12) PPP w Rawiczu - przenosi 8.900 zł oraz zwiększa o 12.700 zł m.in. na zakup testów
psychologicznych i pedagogicznych, licencji na trening słuchowy Neuroflow, testy do
badań inteligencji, szkolenia,
13) ZSPT w Bojanowie - przenosi 15.700 zł w ramach pochodnych od wynagrodzeń między
rozdziałami,
14) zwiększono 2.600 zł na stypendia Starosty (I LO w Rawiczu - 1.600 zł, ZSZ w Rawiczu 1.000 zł), oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów o 2.232 zł
(POW w Łaszczynie - 83 zł, ZSZ w Rawiczu - 893 zł, ZSS w Rawiczu - 1.256 zł).
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W związku z otrzymaniem środków od UMWW w Poznaniu (wprowadzonych Uchwałą
Nr 112/730/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok) na usunięcie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.
przeniesiono z PZD w Rawiczu kwotę 50.000 zł na rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomioną na to zadanie Uchwałą Nr
105/679/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
Rezerwę ogólną zwiększono o 45.400,77 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o 20.935 zł. Umniejszono rezerwę celową na zadania oświaty o 15.832 zł.
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 XXXV/274/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali przed dzisiejszym posiedzeniem. 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 zgodnie z ustawą o finansach
publicznych rada powiatu określa terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej. Do tej pory obowiązywał termin 7 dniowy posiedzeń komisji, obecnie zostaje
skrócony na nie później niż 3 dni przed sesją. 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 XXXV/275/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Rawickiego
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedź na interpelacje została udzielona w pkt 4 porządku obrad.
16. Wolne głosy i wnioski.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Nr XXXVII/897/17 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018
w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego (załącznik nr 15 do protokołu).
Następnie zapytał czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub
uwagi. Pytań i uwag nie wniesiono. Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 21 grudnia
br.
17. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.55.
Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
(-) Ireneusz Młynek
Podinspektor
(-) Zofia Rogala
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