OR. 0002.17.2017

Protokół nr XXXVI/2017
z XXXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali Portretowej Ratusza w Rawiczu
w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1. Ryszard Bijak
2. Wiesław Ceglarek
3. Sławomir Gwizdek
4. Antoni Jórdeczka
5. Rudolf Kołeczko
6. Romuald Krzyżosiak
7. Zdzisław Maćkowiak
8. Paweł Matysiak
9. Ireneusz Młynek
10. Jakub Moryson
11. Agata Roszak
12. Antoni Sędłak
13. Mariusz Suchanecki
14. Krzysztof Synoracki
15. Andrzej Walus
16. Szymon Węcłaś
17. Zygmunt Wolny
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecni:
1. Adam Bandura
2. Leon Świtała
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXXVI sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości 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.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem.

1

Porządek obrad:

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

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2018-2027.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem roku
budżetowego 2017.
9) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022.
10) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Rawickim na lata 2018-2020.
14) 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 realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
15) Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
16) Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne –
projekty konkursowe.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2018 rok.
19) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20) Wolne głosy i wnioski.
21) Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXV sesji Rady
Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie
wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Państwa radnych jest
za przyjęciem protokołu z XXXV sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXXV sesji”.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą
przebudowy ul. Młyńskiej. Burmistrz Rawicza napisał, że w 2018 roku środki na przebudowę
nie są przewidziane, chyba, że Powiat Rawicki będzie współfinansował przebudowę. Zwrócił
się o przeznaczenie wolnych środków na przebudowę ul. Młyńskiej. Poprosił, aby Pan
Starosta zwrócił się do Burmistrza Rawicza z zapytaniem o koszt inwestycji i wysokość
współfinansowania przez Powiat. Z informacji prasowych wynika, że wniosek na budowę
ścieżki rowerowej z Szymanowa do Słupi Kapitulnej został odrzucony. Burmistrz Rawicza
wraz z Wiceburmistrzem zadeklarowali, że jeżeli Powiat będzie realizował tą inwestycję to
Gmina Rawicz zgodnie z obietnicą będzie ją współfinansować. Pragnąłby obecną kadencję
zakończyć tą inwestycją.
Maciej Dubiel – Burmistrz Bojanowa – powiedział, że do Starosty Rawickiego i
Przewodniczącego Rady skierował pismo w sprawie dofinansowania drogi powiatowej
nr P5474. W przyszłorocznym budżecie na ten cel Gmina Bojanowo zarezerwowała 250.000
zł. Zapytał, czy brak odpowiedzi ze strony Pana Starosty i Przewodniczącego Rady jest zgodą
na realizację inwestycji w roku przyszłym. Wniósł, aby w przypadku pojawienia się wolnych
środków inwestycja ta znalazła się na pierwszym miejscu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
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 (załącznik nr 3 do
protokołu). Dodał ponadto, że zakończył się I etap budowy Warsztatów w Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu. Przy współpracy z Wojewodą Wielkopolskim udało się
wyremontować dach w DPS w Pakówce. Powiatowy Zarząd Dróg zamontował bariery
energochłonne przy drodze powiatowej w kierunku Łąkty. W partnerstwie z Gminą Miejska
Górka przebudowano chodnik na długości 264 mb w Woszczkowie a we współpracy z Gminą
Pakosław zakończono budowę kanalizacji na ul. Rolniczej w Pakosławiu. W I Liceum
Ogólnokształcącym w Rawiczu wspólnie z Radą Rodziców wybudowano wiatę dla uczniów.
Powiat Rawicki złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski na dwa projekty w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeden projekt wartości 682.982,25
zł, dofinansowanie wyniesie 595.062,25 zł realizować będzie I LO w Rawiczu. Drugi wniosek
realizowany będzie przez wszystkie szkoły, jego wartość to 649.857,19 zł, dofinansowanie
wyniesie 610.457,19 zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
poinformował o możliwości dofinansowania do zakupu busa dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce. Dofinansowanie ma wynieść 224.175 zł tj. 70% wartości
pojazdu. Pozostałą kwotę 96.000 zł mają pokryć samorządy oraz SDiON. Szpital Powiatowy
w Rawiczu na rok 2018 zawarł umowę z NFZ na fizjoterapię domową, wartość umowy to
88.678,70 zł. Nowym Kierownikiem oddziału chirurgicznego został dr n. med. Marek
Tuchendler. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu spotkał się
z 28 Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Rawickiego a w Starostwie
zamontowany został defibrylator AED.
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Zygmunt Wolny - radny – w pkt 2 informacji napisano, że Zarząd zapoznał się z planami
zagospodarowania przestrzennego. Zapytał, czy Zarząd Powiatu zajął stanowisko odnośnie
Gminy Rawicz, czy tylko przyjął informację.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że gmina przesyła do wiadomości
a Zarząd może wypowiadać się w zakresie kompetencji powiatu. Ponieważ nie dopatrzono się
kompetencji Powiatu, Zarząd w tym przypadku nie wyraził opinii, zaakceptował przedłożoną
wersję planu zagospodarowania.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2018-2027.
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
Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawienie do niej autopoprawek, przedstawienie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 20182027. Powiedziała, że w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu na 2018 rok
Zarząd Powiatu Rawickiego dokonał autopoprawki, która ma na celu uaktualnienie kwot
ujętych w prognozie. W załączniku Nr 1 zwiększono w 2018 r.: dochody ogółem, w tym
bieżące o 66.640 zł, wydatki ogółem, w tym bieżące o 66.640 zł, wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 72.530 zł, nowe wydatki inwestycyjne o 223.000
zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o 13.725 zł. W 2018 r. w poz. 9.4 wskaźnik otrzymał
wartość 3,9%. W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w projekcie "Tworzenie, modernizacja
i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (...)" w związku z zaliczeniem wydatków
niekwalifikowalnych do wartości projektu i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
W wydatkach bieżących zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.072 zł z tytułu
próbnej konwersji danych przeprowadzonej w 2017 r. W wydatkach majątkowych zwiększono
łączne nakłady finansowe o 11.400 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2014 r. na
oprogramowanie. Uzasadnienie WPF zostało szczegółowo omówione na posiedzeniach
komisji. Następnie odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr SO-0957/38/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/276/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2018–2027
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono
wniosków do przedłożonego projektu. O zabranie głosu poprosił Pana Adama Sperzyńskiego
– Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – treść wystąpienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań do
wystąpienia Pana Starosty poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o odczytanie
projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego na 2018 rok.
Uchwała Nr SO-0952/38/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego na 2018 rok
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie poprosił o przedstawienie Radzie stanowiska Zarządu wobec uwag zawartych
w opinii RIO. Poinformował, że w imieniu Zarządu przedstawi je Pani Barbara Noga –
Skarbnik Powiatu.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu uwzględnione zostały w autopoprawce projektu budżetu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczących Komisji stałych
o przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej (załącznik nr 8 do protokołu).
Paweł Matysiak – Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
opinię Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju (załącznik nr 9 do protokołu).
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawił
opinię Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa (załącznik nr 10 do protokołu).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a następnie odczytał opinię Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego o projekcie budżetu na 2018 r., która stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat autopoprawek.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Dom Pomocy Społecznej w Osieku
zwiększa dochody o 66.640 zł z tytułu odpłatności za mieszkańców oraz refundacji
wynagrodzeń z urzędu pracy. Kwotę tę przeznaczą na wynagrodzenia i składki od
wynagrodzeń oraz odpis na socjal. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu przenosi
1.000 zł na trwały zarząd za nieruchomość przy ul. Kopernika. Starostwo Powiatowe
w Rawiczu przenosi w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 12.290 zł na umowy zlecenie,
w związku z tym, że część radców prawnych nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wprowadzano nowe wydatki inwestycyjne 35.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji
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projektowej i kosztorysowej na przebudowę zaplecza piwnicy w Zespole Szkół Specjalnych
w Rawiczu", 88.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Specjalnych w Rawiczu", Powiat złoży wniosek na dofinansowanie w kwocie 80.000 zł
z programu „Szatnia na medal”, 100.000 zł na zadanie pn. „Zaprojektowanie i przebudowa
istniejącego zasilania energetycznego, zaprojektowanie nowego przyłącza wraz z budową linii
kablowej w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu", 13.725 zł na zadanie pn.„Dofinansowanie
zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej". W związku
z tym umniejszono o kwotę 236.725,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Zwiększono dotację na dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Wrocław o 291 zł.
Umniejszono rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę o 391 zł, zwiększono rezerwę na
zarządzanie kryzysowe o 100 zł. Zwiększono łączne nakłady w wieloletnich wydatkach
majątkowych o kwotę 11.400 zł w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych
i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie
za pomocą e-usług" w związku z podpisanym aneksem do umowy i zaliczeniem wydatków
niekwalifikowanych poniesionych w 2014 r. do wartości projektu. W związku z opinią RIO
i uwagami do projektu budżetu na 2018 rok nadano nowe brzmienie § 3: „§ 3.1. Deficyt
budżetu w kwocie 1.095.780 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji sprzedaży
papierów wartościowych. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości 3.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3. Określa się łączną kwotę
planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.104.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.".
Nadano nowy tytuł do załącznika o wydatkach unijnych. Wpisano do uzasadnienia uwagę:
W budżecie Powiatu Rawickiego nie występuje rozdz. 80149 „Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego" oraz rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".
Następnie prowadzący obrady, Pan Ireneusz Młynek otworzył dyskusję na temat projektu
budżetu na 2018 r.
Paweł Matysiak – radny – przedstawił stanowisko klubu radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Jakub Moryson – radny – przedstawił stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP.
Powiedział, że Klub po zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok oraz
opinią RIO będzie głosował za jej podjęciem. Jednocześnie zawnioskował, aby w momencie
pojawienia się wolnych środków realizować część programu wyborczego Platformy
Obywatelskiej RP, tj. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Rawiczu oraz ze
Szymanowa w kierunku Słupi Kapitulnej.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że klub radnych Porozumienie Samorządowe
głosował będzie za przyjęciem budżetu. Jednocześnie jest zasmucony faktem, iż Powiat
Rawicki po raz pierwszy wprowadza obligacje w wysokości 3,2 mln zł, które będą spłacane
w latach 2021-2027 a spłacał je będzie jeszcze Zarząd VIII kadencji. Wynika to z faktu
niedofinansowania powiatów. Przypomniał, że Zarząd poprzedniej kadencji spłacił 8,5 mln zł
zadłużenia. Odnosząc się do subwencji oświatowej powiedział, że od stycznia 2018 r. zniknie
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, jak i dodatek na zagospodarowanie się, a Pani Minister
Anna Zalewska mówi, że nauczyciele otrzymają 15% podwyżki w ciągu 3 lat. Od kwietnia
nauczyciele mają otrzymać 5% podwyżkę, a przy 3% inflacji co to za podwyżka. Zwrócił się do
radnych klubu PiS aby na spotkaniach ze swoimi włodarzami przekazali, iż nauczyciele
z Powiatu Rawickiego potrafią liczyć.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że klub radnych Samorządowej Akcji Wyborczej
poprze budżet. Po raz pierwszy budżet powiat przekroczył 60 mln zł. Największą dla nas
pozycję w dochodach stanowi PIT. Obecnie mówimy o 11 mln zł, w 2006 r. przez całą
kadencję oscylował w granicach 7-8 mln zł, ale trafiały się lata, kiedy był niedopłacony
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w kwocie 300-400 tys. zł. Zdarzało się, że dodatkowo otrzymaliśmy 400 tys. zł. Jednakże
w 2006 r. minimalna pensja wynosiła 960 zł, a w 2018 r. wynosić będzie 2.100 zł. Nasuwa się
pytanie, czy na PIT zyskujemy, czy tracimy. Odnosząc się do inwestycji powiedział, że były
także większe, takie jak droga Rawicz–Słupia Kapitulna, Dubin-Jutrosin, a obecnie jest to
droga do Łaszczyna. Każda inwestycja spełnia określoną rolę. Ta 3 km droga będzie nas
kosztować ponad 7 mln zł. Reasumując, za 11 mln z PIT na chwilę obecną przeprowadzimy
mniejszą ilość inwestycji aniżeli kiedyś. Plusem jest to, że większość projektów unijnych jest
finansowana 80%÷20%. Finansowanie inwestycji 50÷50 dla budżetu powiatu było i jest bardzo
trudnym wyborem. W obecnej kadencji oświata jest priorytetem. W 1998 r. kiedy zaczął
funkcjonować powiat przejęliśmy szkoły od kuratora a jedyną wyremontowaną szkołą był
wówczas Zespół Szkół Specjalnych. Przez 20 lat co kadencję coś dokładaliśmy. Zgadza się,
że zbyt mało, ale uzależnione to było posiadanymi środkami.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym przystąpiono do
głosowania nad projektem uchwały budżetowej na 2018rok.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/277/17
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.40 do 11.00.
Po wznowieniu obrad 17 radnych było obecnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Poprosił Panią Barbarę Nogę –
Skarbnika Powiatu – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w związku z brakiem możliwości
zakończenia do dnia 31 grudnia 2017 r. zadania pn. „Remont dachu głównego dużej sali
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu”, zachodzi konieczność ujęcia kwoty
94.475,17 zł, jako wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2017. 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 XXXVI/278/17
w sprawie ustalenia wydatku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została
omówiona na posiedzeniach komisji, Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki w planie na
2017 rok zwiększono:
 dochody ogółem o 568.117,73 zł, w tym bieżące o 487.797,96 zł oraz majątkowe
o 80.319,77 zł,
 wydatki ogółem o 568.117,73 zł, w tym bieżące o 558.117,73 zł oraz majątkowe
o 10.000 zł.
W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany w projekcie "Tworzenie, modernizacja i
aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (...)" w związku z zaliczeniem wydatków
niekwalifikowalnych do wartości projektu i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
W wydatkach bieżących zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit zobowiązań o
kwotę 7.072,00 zł z tytułu próbnej konwersji danych. W wydatkach majątkowych zwiększono
łączne nakłady finansowe o 11.400,00 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2014 r. na
oprogramowanie. 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 XXXVI/279/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie 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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wszystkie wnioski szczegółowo zostały
omówione na posiedzeniach komisji. Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki:
 zwiększono dochody o 130.114 zł z rezerwy subwencji ogólnej, w związku z tym, że
w 2016 r. otrzymywaliśmy dotacje na domy pomocy społecznej.
 zwiększono dochody o 5.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za złomowanie pojazdów, 1.000 zł na dzieci w rodzinie zastępczej i
3.717 zł na dotacje dla dzieci w placówce w związku z podpisaniem porozumienia z
Miastem Leszno.
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaszczynie przenosi 5.133 zł m.in. na odzież
roboczą, zakup środków czystości, opału, żywności dla wychowanków oraz umniejsz
zakupy inwestycyjne – zakup gazówki o 950 zł.
 Dom Pomocy Społecznej w Osieku przenosi 16.990 zł m.in. na zakup projektora
multimedialnego, doposażenia pomieszczeń, naprawę frontów w kuchence, wykonanie
podłączenia sieci internetowe, wykonanie portali kominkowych.
 Dom Pomocy Społecznej w Pakówce przenosi 9.660 zł na wypłatę premii wraz z
pochodnymi.
 Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu przenosi w ramach dochodów 11.275 zł w związku ze
zmianą klasyfikacji budżetowej odszkodowania i kary.
 Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie przenosi 800 zł na składki od
wynagrodzeń.
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 Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu przenosi 1.500 zł na przegląd oświetlenia, usługi
pocztowe.
 Starostwo Powiatowe w Rawiczu przenosi 1.596 zł m.in. w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej na wypłatę nagród dla osób zajmujących się jej rozliczaniem, oraz na zakupy na
sesje.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu przenosi 3.248 zł na
wypłatę nagród uznaniowych i przedłużenie abonamentu Infor-Lex.
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przenosi 294 zł m.in. na
szkolenie BHP.
 zwiększono plan w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu o 376 zł na opłacenie faktury
za Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu za aktualizację oprogramowania antywirusowego,
w związku z uchwałą Zarządu – pozostałe należności i zobowiązania po zlikwidowanej
szkole przejęło I LO.
 Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu zwiększył dochody o 3.159 zł m.in. za wynajem
pomieszczeń. W ramach swojego budżetu przeniesiono 400 zł na zakup artykułów
gospodarczych i biurowych oraz 2.500 zł na pomoce dydaktyczne m.in. giętarki, nożyc do
cięcia.
W związku z tymi zmianami ostatecznie rezerwa ogólna została zwiększona o 182.935,96 zł
oraz rezerwa celowa na inwestycje o 950 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 XXXVI/280/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panie Danutę Binkowską – Kierownika Działu Inspekcji oraz Hannę
Górka - Czajka – Głównego Specjalistę Wydziału Monitoringu Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie – o omówienie informacji.
Hanna Górka-Czajka – Główny Specjalista Wydziału Monitoringu Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie – powiedziała, że w swoim wystąpieniu odniesie
się do stanu środowiska na obszarze Powiatu Rawickiego. Zgodnie z przepisami ustawy
antysmogowej na stronie internetowej WIOŚ na bieżąco zamieszczane są informacje
o występujących przekroczeniach. Podkreśliła, że na terenie Powiatu Rawickiego ani
sąsiadujących powiatów nie ma stacji pomiarowej. Pomiary prowadzone są w Ostrowie,
Kaliszu, Poznaniu, Pile. Wszelkie zanieczyszczenia bardziej widoczne są w okresie zimowym,
natomiast jeśli chodzi o okres letni to tych przekroczeń nie ma. Innym typem zanieczyszczeń
jest komunikacja samochodowa powodująca emisję dwutlenku azotu i siarki. Jeśli chodzi
o wody powierzchniowe, w 2016 r. na terenie powiatu badana była rzeka Dąbroczna, Orla
i Radęca. Z uwagi, że są to małe cieki, każde jednostkowe zanieczyszczenie powoduje
zanieczyszczenie rzeki w większym stopniu. Wody podziemne, wody pitne mieszczą się
w II i III klasie, wyjątkiem jest punkt w Szkaradowie, który jest zanieczyszczony azotanami
pochodzenia rolniczego. Degradacja klimatu akustycznego występuje przede wszystkim przy
szlakach komunikacyjnych, jednak badania nie wykazały przekroczeń. Kontroli
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Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podlega 229 podmiotów znajdujących się
na terenie Powiatu Rawickiego. W roku sprawozdawczym 2016 skontrolowano 31 podmiotów.
Mariusz Suchanecki – radny – zwiększa się świadomość ekologiczna polaków, którzy chcą
żyć w czystym środowisku. Zapytał, czy systemowo przewidziana jest budowa nowych stacji
kontroli powietrza w naszym regionie oraz, czy w przyszłości znajdą się pieniądze na budowę
stacji kontroli pomiarowych w miastach powiatowych.
Hanna Górka-Czajka – Główny Specjalista Wydziału Monitoringu Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie – jeśli chodzi o Wojewódzki Inspektorat środków
tych nie będzie. Diagnoza dotyczy całego województwa wielkopolskiego a na mapach
całościowych widać ośrodki miejskie. Na podstawie diagnozy ustawiany jest program.
Możliwością dla mniejszych miejscowości są ambulanse pomiarowe a my nie mamy
możliwości postawienia stacji.
Mariusz Suchanecki – radny – w Kościanie powstała inicjatywa i ze środków własnych
stworzono system kontroli pomiarowej jakości powietrza. Koszt postawienia wielowymiarowej
stacji to kilkaset tysięcy złotych. Zastanawia się, czy samorząd może w tym temacie
rozmawiać, czy rozstrzygać te kwestie z WIOŚ.
Hanna Górka-Czajka – Główny Specjalista Wydziału Monitoringu Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie – Główny Inspektor Ochrony Środowiska stoi na
stanowisku, że ilość stacji na terenie województwa jest wystarczająca.
Andrzej Walus – radny – powinniśmy się zastanowić, jak skutecznie walczyć z palaczami
butelek plastikowych, opon itp.
Zdzisław Maćkowiak – radny – zapytał, czy badane są kwaśne deszcze, które do nas
wędrują z Lubina. W kwestii smogu zapytał, czy podejmowane są działania odnośnie
znormalizowania węgla znajdującego się w punktach sprzedaży. Powinniśmy od tej strony
zawalczyć. Państwo mówi o smogu a jak wygląda pod względem norm węgiel spalany
w piecach. Zapytał, czy w tym kierunku podjęto już działania. Rawicz jest na końcu
wielkopolski i elementy oceny stanu zanieczyszczenia są pomijane, gdyż stacje pomiarowe
mamy w okolicach Poznania, czy Ostrowa. Tymczasem powiat rawicki nawiedzają wiatry
niosące różne zanieczyszczenia z Lubina.
Hanna Górka-Czajka – Główny Specjalista Wydziału Monitoringu Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Lesznie – odpowiedziała, że badania wód opadowych są
prowadzone. IMiGW nie należy do kompetencji WIOŚ, podobnie jak badanie jakości węgla,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zajmuje się tym, co wydalają kominy. Problem
spalania węglem jest powszechny, WIOŚ nie ma możliwości oceny węgla, gdyż nie jest do
tego kompetentny. Natomiast to, że Powiat Rawicki leży na końcu województwa nie oznacza,
że jest gorzej traktowany. Dodała, że na dodatkowe badania losowo wybrano zbiornik
w Jutrosinie. Wszystkie parametry próbek pobranych ze zbiornika mieściły się w 1 i 2 klasie
czystości. Z uwagi, że losowo wybrano zbiornik do badania nie można było tych parametrów
umieścić w raporcie.
Krzysztof Synoracki – radny – dodał, że problem ten występuje także w małych
miasteczkach, jak np. Miejska Górka.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały i zapytał, czy są pytania
lub uwagi. Wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/281/17
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w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska na obszarze województwa
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Z sali posiedzeń wyszedł radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło
16 radnych, co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że projekt uchwały
dotyczy dwóch nowych przystanków autobusowych w m. Stwolno i Katarzynowo, o które
wystąpili mieszkańcy. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacji
Ruchu. 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/282/17
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim tworzony jest raz na 3 lata.
Program opiewa na lata 2018 – 2020. Głównym celem Programu jest Rozwój systemu pieczy
zastępczej i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie rawickim realizowany
poprzez cele szczegółowe: rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, wspieranie istniejących
rodzin, wspieranie i usamodzielnianie wychowanków, integracja środowisk rodzinnej pieczy
zastępczej, zwiększanie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego, koordynowanie
systemu pieczy zastępczej i nadzór nad realizacją zadań. W Programie określony jest limit
tworzonych rodzin zastępczych zawodowych. Na lata 2018-2020 założyliśmy utworzenie
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1 rodziny zastępczej zawodowej w 2019 i 2020 roku oraz 1 rodzinny dom dziecka w 2020 r.
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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/283/17
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
14. 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 realizacje 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 Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Na salę posiedzeń powrócił radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło
17 radnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
w ramach zadania Rehabilitacja Społeczna, realizowanego przez Powiat Rawicki
a finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolniły
się środki w ramach zadania Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, w kwocie 1.266 zł.
Środki te proponuje przenieść na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych. 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 XXXVI/284/17
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 realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego uwag i 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
projekt dotyczy rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Na terenie powiatu jest 20
aptek oraz 1 punkt apteczny. Załącznik nr 1 określa godziny pracy tych aptek, natomiast
załącznik nr 2 określa pracę w godzinach nocnych w niedzielę i święta tzw. dyżury nocne,
które będą realizowane od godz. 22.00-24.00. Apteka „Lawendowa” i Cef@rm 36.6” czynne są
w każdym dniu tygodnia od godz. 8.00-22.00. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu oraz Wójta i Burmistrzów.
Burmistrz Rawicza negatywnie zaopiniował załącznik nr 2 proponując, aby w Rawiczu była
apteka pełniąca dyżur całodobowy. Na spotkaniu właścicieli aptek z Panem Starostą nie
wyrazili oni woli pełnienia dyżurów całodobowych.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że nie może być tak, że w Rawiczu nie będzie
apteki całodobowej, to Rada stanowi prawo na terenie Powiatu. Kończąc wypowiedź dodał, że
będzie głosował przeciw.
Adam Sperzyński – radny – powiedział, że zmienia się harmonogram dyżurów chociaż
chcielibyśmy, aby dyżury były całodobowe, co w obecnym stanie rzeczy jest nierealne. Nie
wspiera nas w tym Izba Aptekarska. Ubiegłoroczne dyżury obciążały wszystkie apteki
w powiecie i także były niedoskonałe, ponieważ część aptek nie pełniła dyżurów. Zapewnienie
dostępności nie było realizowane. Sądy orzekają sprzecznie. Nasza ubiegłoroczna uchwała
została podważona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jest zdania, że w obecnym
układzie harmonogram jest bardziej szczelny, tygodniowe dyżury pełnią tylko apteki rawickie,
tym bardziej, że pomoc nocna jest udzielana w Rawiczu. Rada Powiatu stanowi prawo
miejscowe ale nie ma żadnych narzędzi egzekwowania tego prawa. Zakłada, że jeżeli jakaś
osoba trafi na wieczorynkę w poważnym stanie, to nie będzie wypuszczona bez zaaplikowania
leków ratujących życie. W jednym z ostatnich wydań gazety samorządowej „Wspólnota”
podjęto inicjatywę, aby w budżecie NFZ znalazły się środki na zapłacenie dyżurów nocnych
w miastach do 40.000 mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest ustalenie dostępności, co
robimy, jednak rodzi się pytanie, czy uchwała przejdzie nadzór Wojewody. Patrząc na inne
powiaty w Województwie Wielkopolskim, nie jest to precedensowa uchwała o takiej formie
dyżurowania aptek. Zasugerował podjęcie uchwały w proponowanej formie, choć ma
świadomość jej niedoskonałości. Aptekarze argumentują, że nie można ich zmuszać do
czegoś, czego nie chcą robić.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – na posiedzeniu komisji Pani Maria Wojtkowiak
wspomniała, że sąsiednia Gmina Żmigród nie ma problemów z dyżurami nocnymi.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w powiecie
trzebnickim całodobowa apteka jest w Trzebnicy. W pismach kierowanych do Burmistrzów
i Wójta, Prezesa Szpitala Powiatowego w Rawiczu oraz właścicieli aptek zaznaczymy
całodobowe apteki. Najbliższą aptekę całodobową mamy w Lesznie i Trzebnicy. Natomiast
w Żmigrodzie jest 5 aptek, które pełnią tygodniowe dyżury całodobowe, podobnie jak apteka
w Obornikach.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapewnił radnego Pana Krzysztofa Synorackiego,
że jeżeli pojawią się możliwości to uchwała zostanie zmieniona i dostosowana do potrzeb.
Zdzisław Maćkowiak – radny – powiedział, że radni są po to, aby służyć mieszkańcom.
W obecnej sytuacji okazuje się, że Rada nie ma siły sprawczej wyegzekwowania
ustanowionego prawa. Prawo dotyczy wszystkich w całym kraju, również w Żmigrodzie, czy
Trzebnicy. Tam poczucie odpowiedzialności za potrzeby społeczne jest znacznie większe niż
w naszym powiecie. Zwrócił się do mediów z prośbą aby przekazali czytelnikom, że intencją
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Rady Powiatu jest ustanowienie dyżurów całodobowych, jednak w świetle obowiązującego
prawa jest to niemożliwe.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 XXXVI/285/17
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Rawickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
było 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 1 był przeciwny
- uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i 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
projekt uchwały dotyczy przystąpienia Powiatu Rawickiego do projektów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty realizowane będą przez
Powiat dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu
Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz drugi projekt przez I Liceum Ogólnokształcące. 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 XXXVI/286/17
w sprawie realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
– projekty konkursowe
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na
2018 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego wniosków. Odczytał projekt uchwały a następnie 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 XXXVI/287/17
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
Rawickiego na 2018 rok.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie wniesiono do
niego wniosków. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie Planów
Pracy Komisji.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej.
Paweł Matysiak – Przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju –
przedstawił Plan Pracy Komisji Finansowo – Budżetowej i Rozwoju.
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa – przedstawił Plan
Pracy Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są
pytania lub uwagi, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVI/288/17
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2018 rok
było 13 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o udzielenie odpowiedzi na interpelacje poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w kwestii drogi powiatowej w Gołaszynie odpowiedzi
udzielił przy omawianiu budżetu na 2018 rok. Odnośnie ul. Młyńskiej i ścieżki rowerowej
rozmawiał z Burmistrzem Rawicza. Będziemy czekać na rozstrzygnięcie konkursu a jeśli to się
nie powiedzie Gmina optuje za budową ścieżki na odcinku od Szymanowa do skrzyżowania
drogi w kierunku Zielonej Wsi. Natomiast ul. Młyńska jest drogą gminną. Z projektantem udało
się uzgodnić nasz projekt budowy z projektem przebudowy ul. Młyńskiej. Odnośnie
współfinansowania powiedział, że kilkakrotnie zwracał się do Gminy Rawicz z różnymi
wspólnymi inicjatywami i Gmina odpowiadała, że to są koszty. W związku z powyższym byłby
ostrożny w partycypacji 50÷50. Z Gminą Rawicz możemy rozmawiać w kwestii dodatkowych
kosztów odprowadzenia wody deszczowej z boiska Zespołu Szkół Zawodowych.
Jakub Moryson – radny – Burmistrz Rawicza w kwestii ul. Młyńskiej odpowiedział: „jednakże
mając na uwadze pilność zadania oraz jego znaczenie dla Powiatu Rawickiego, zwracam się
z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przedmiotowej inwestycji, które ułatwiłoby Gminie
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Rawicz dokończyć przebudowę ul. Młyńskiej w Rawiczu”. Poprosił o udzielenie odpowiedzi
Burmistrzowi Rawicza, że wsparcie Starostwa jest możliwe jedynie w przedmiocie kanalizacji
deszczowej. W kwestii ścieżki rowerowej z Szymanowa w kierunku na Zieloną Wieś
powiedział, że jeżeli to zadanie nie zostanie wpisane do budżetu na 2018 rok, to Gmina
Rawicz nie będzie partycypowała w kosztach zgodnie z obietnicą. Jest zdania, że Powiat
powinien zrobić pierwszy krok i zwrócić się do Gminy Rawicz o partycypację w kosztach.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – zwrócił uwagę, że odcinek poza obszarem
zabudowanym w Szymanowie wiąże się z wykupem gruntów.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że to Powiat jest inicjatorem inwestycji i gmina powinna
się podporządkować.
20. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Prowadzący obrady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się
dnia 25 stycznia 2018 roku a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
Zebranym złożył życzenia świąteczne.

21. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXVI sesję Rady
Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 12.05.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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