OR. 0002.1.2018
Protokół nr XXXVII/2018
z obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 14.30.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adam Bandura
Wiesław Ceglarek
Sławomir Gwizdek
Antoni Jórdeczka
Rudolf Kołeczko
Romuald Krzyżosiak
Zdzisław Maćkowiak
Paweł Matysiak
Ireneusz Młynek
Jakub Moryson
Antoni Sędłak
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Andrzej Walus
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
1. Ryszard Bijak
2. Agata Roszak
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Adam Sperzyński
Jacek Gwizdek
Barbara Noga
Izabela Sarnowska
Krzysztof Bojarczuk

- Starosta Rawicki
- Wicestarosta
- Skarbnik Powiatu
- Sekretarz Powiatu
- Radca Prawny

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 7
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Starosty Rawickiego (zał. nr 2 do protokołu), po
czym odczytał go.
Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 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.
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Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Porządek obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie
uchwały
w
sprawie
wyrażenia
opinii
dotyczącej
zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2017r. znak GZ.rn.625.4.2017.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVI/278/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa
z upływem roku budżetowego 2017.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2017r. znak GZ.rn.625.4.2017.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji, które odbyły się przed
posiedzeniem Rady. Zapytał Państwa Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie poprosił Pana Janusza Turka – Naczelnika Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – o odczytanie projektu
uchwały.
Janusz Turek – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVII/289/18
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2017r. znak GZ.rn.625.4.2017
było 10 radnych, 7 było przeciw
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVI/278/17 Rady
Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatku, który
nie wygasa z upływem roku budżetowego 2017.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i Komisji Rady, które odbyły się
przed posiedzeniem Rady. Zapytał Państwa Radnych, czy są jakieś dodatkowe pytania lub
uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono. Następnie poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu o odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVII/290/18
w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVI/278/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatku, który nie wygasa z upływem
roku budżetowego 2017
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.
7. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w roku ubiegłym do WRPO złożono
projekt pn. „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń
zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego
w Rawiczu Sp. z o.o.”. W dniu dzisiejszym nadeszła informacja, że szpital otrzyma wsparcie
w wysokości 11.473.419 zł, przy całkowitym koszcie projektu 14.821.431,62 zł. Projekt
dotyczy dostosowania, które związane jest m.in. z rozbudową szpitala o nowe skrzydło, do
którego przeniesiony zostanie blok operacyjny oraz OIOM. To z kolei umożliwi przeniesienie
Oddziału Dziecięcego na I piętro oraz dostosowanie parteru na potrzeby Izby Przyjęć. Jest to
duży krok na drodze dostosowania szpitala.
Salę narad opuścił radny Wiesław Ceglarek, a więc w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co
stanowi 84% ustawowego składu Rady.
Antoni Jórdeczka – radny – powiedział, że w związku z inwestycją, o której mówił Pan
Starosta będzie problem ze spięciem budżetu w latach 2018–2020. Założone na początku
kadencji przez koalicję priorytety – oświata i zdrowie, są realizowane. Zaapelował do radnych,
aby w roku wyborczym budżetu i nadwyżki budżetowej nie rozszarpywać. Na dzień dzisiejszy
powiat nie jest w stanie poradzić sobie sam z tym zadaniem. Zwrócił się do radnych z prośbą,
aby w swoich gminach rozmawiali z Burmistrzami, że do szpitala trafiają mieszkańcy ze
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wszystkich gmin. W innych powiatach gminy dofinansowują tego rodzaju inwestycje. Jest
zdania, że temat ten należy podnieść na sesjach gminnych celem zastanowienia się nad
współfinansowaniem zadania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia szpitale,
które nie spełnią warunków z dniem 1 stycznia 2018 powinny zostać zamknięte. Tak się nie
stało. Zgodnie z posiadaną wiedzą to SANEPID ma być odpowiedzialny za weryfikację
poziomu dostosowania poszczególnych placówek. Prezes Szpitala przygotuje wizję
dostosowania kompleksowego i w oparciu o nią trzeba będzie przyjąć dokument planu
dostosowania szpitala.
W trakcie wypowiedzi Pana Starosty salę narad opuścił radny Paweł Matysiak, a więc
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi 79% ustawowego składu Rady.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał Pana Starostę, czy ma to rozumieć, że w tej sytuacji
budżet na 2018 rok będzie zmieniany.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – radny Antoni Jórdeczka miał zamysł, że rok 2018 jest
rokiem wyborczym i każdy z radnych będzie chciał uszczknąć z wolnych środków pieniądze
na różne potrzeby. Uważa, że pierwszeństwo w realizacji powinny mieć projekty, które są
finansowane. Sytuację finansową szpitala znamy, kontrakt jest powiększany, a stale rosną
koszty wynikające ze stawek godzinowych dla lekarzy. Mówimy o ustaleniu priorytetów na
kolejne lata, gdyż wspomniana rozbudowa zajmie ok. 2,5 roku.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
8. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXVII nadzwyczajną
sesję Rady Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 15.00
Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
Podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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