OR. 0002.3.2018

Protokół nr XXXIX/2018
z XXXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 9.00.
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. Paweł Matysiak
9. Ireneusz Młynek
10. Jakub Moryson
11. Agata Roszak
12. Antoni Sędłak
13. Mariusz Suchanecki
14. Krzysztof Synoracki
15. Leon Świtała
16. Szymon Węcłaś
17. Zygmunt Wolny
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Nieobecni:
1. Zdzisław Maćkowiak
2. Andrzej Walus
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Adam Sperzyński
Jacek Gwizdek
Barbara Noga
Izabela Sarnowska

- Starosta Rawicki
- Wicestarosta
- Skarbnik Powiatu
- Sekretarz Powiatu

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXXIX 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.
Następnie Pan ppłk Zbigniew Pruski – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie
oraz kpt Tomasz Szajerka wręczyli Panu Tomaszowi Cieślakowi - Prezesowi Zarządu
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Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o. ryngrafu „PRACODAWCA
ZASŁUŻONY DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA”.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem.
Porządek obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala
Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010
– 2020” za rok 2017.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań
z zakresu administracji rządowej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady
Powiatu Rawickiego za 2017 rok.
12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne głosy i wnioski.
14) Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXVIII 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 XXXVIII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXXVIII sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
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Jakub Moryson – radny – podziękował Panu Staroście za odpowiedź na wniosek złożony na
ostatniej sesji a dotyczący rawickiej wyprawki, z której wynika, że zostanie on rozpatrzony
w momencie, kiedy pojawią się wolne środki.
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 stanowiące załącznik nr 3
do protokołu).
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala
Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Kaźmieruk – Wiceprzewodniczącą Zarządu Szpitala
Powiatowego w Rawiczu - o omówienie tematu.
Ewa Kaźmieruk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu –
powiedziała, że szpital jest niedostosowany do warunków i skończył się termin przesuwania
terminu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z Urzędu
Marszałkowskiego udało się pozyskać 11,5 mln zł na dostosowanie szpitala. Kwota ta pozwoli
na realizację I etapu dostosowania szpitala a więc Oddziału Anestezjologii, sali wybudzeń,
bloku operacyjnego, łącznika z budynkiem głównym szpitala, w którym mieścić się będą
poradnie specjalistyczne z gabinetami zabiegowymi. Jednak 11,5 mln zł jest zbyt małą kwotą
aby dostosować szpital do wymogów. Szacunkowy kosztorys dostosowania szpitala to niecałe
30 mln zł, nadal brakuje 16,5 mln zł. Prace podzielono na III etapy:
 lata 2018 – 2019 - kwota 3,5 mln zł,
 2020 – 2021 - kwota 6 mln zł,
 2025 – 2026 - kwota 7 mln zł.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że w obecnym okresie kwotowanie unijne jest
w rozkwicie i dobrze się stało, że Urząd Marszałkowski dofinansuje rawicki szpital.
Na posiedzeniu komisji padło pytanie do Pana Starosty, czy jest zapewnienie finansowania
I etapu. Pan Starosta zaczął oceniać poprzedni Zarząd. Pan Zygmunt Wolny powiedział:
„osobiście ubodła mnie ostatnia strona Informatora, kwalifikuje ją jako kampanię wyborczą.
Kiedy któremu radnemu nie był potrzebny szpital? Nie pamiętam a jestem radnym od 1999
roku. Słowa, że tylko rozmawialiśmy, Pan bardzo surowo ocenił poprzedni Zarząd Szpitala,
obecnego Prezesa, gdzie nasze wizyty w Warszawie gdyby przyjąć retorykę rządzących to
były wycieczki krajoznawcze. Nie, to był dobrze napisany program, byliśmy w czołówce na

3

dofinansowanie. Poznań ma środki i wpływy i nasz projekt został usunięty na dalszy plan”.
Wygląd szpitala w 1999 roku różnił się od obecnego. Od momentu powstania powiatu
w każdej kadencji szpital był modernizowany, unowocześniany, podejmował nowe zadania.
Przez te lata pojawiały się różne problemy a taka ocena dla tych ludzi i załogi szpitala, że tylko
rozmawialiśmy jest nie na miejscu. W poprzedniej kadencji pozyskano wiele środków zarówno
dla szpitala, jak i oświaty i żaden radny nie był temu przeciwny. Podkreślił, że jest za rozwojem
szpitala i jego utrzymaniem ale trzeba być przygotowanym, bo za rok odbędą się wybory
parlamentarne i nie wiadomo co będzie po wyborach. Jeżeli zmienią się reguły gry to kolejna
Rada będzie miała problem ze szpitalem aby dostosować go do nowych warunków.
Przypomniał, że rozbudowa ZOL miała określony cel, przy określonej strategii finansowej.
W trakcie rozbudowy ZOL, NFZ zmienił warunki finansowania. Każdy radny był, jest i będzie
za rozwojem szpitala a samorządy powinny się w klarowny sposób wypowiedzieć odnośnie
funkcjonowania szpitala. W konkursie na Prezesa Szpitala udział wzięło 8 kandydatów, którzy
przedstawili koncepcję funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Każdy miał inną
wizję ale wszystkie związane były z ogromnymi pieniędzmi. Nikomu wówczas nie przeszło
przez myśl aby usługi medyczne zlecić podmiotowi zewnętrznemu. Niektóre powiaty tak
zrobiły i dziś tych szpitali już nie ma. Kończąc swoją wypowiedź dodał, że każda Rada dbała
o szpital, dba i ma nadzieję, że będzie dbać.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odnosząc się do wypowiedzi Pana Zygmunta
Wolnego dodał, że zarzucane mu słowa „że wcześniej tylko o tym rozmawiali”, nie mówiły
o całej działalności szpitala. Doceniam to, co wydarzyło się w szpitalu, że był modernizowany,
że rozszerzana była jego działalność ale mówię o dostosowaniu szpitala. Rozporządzenie
Ministra Zdrowia jest z 26 czerwca 2012 r. i tylko o ten aspekt chodzi. Dziś można powiedzieć,
że ZOL był potrzebny i obecnie się w jakiś sposób finansuje. Natomiast, jeżeli mówimy
o dostosowaniu szpitala to otrzymaliśmy dokument rozmów w sprawie programu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP) w zakresie stworzenia dokumentacji wzorcowej PPP. Program
PPP nie dotyczył bezpośrednio działań nakładów inwestycyjnych na dostosowanie szpitala
tylko na wytworzenie dokumentacji w sprawie przyszłego partnerstwa. Program do dziś nie
został rozstrzygnięty. W Polsce w sektorze ochrony zdrowia tylko szpital w Żywcu zrealizował
program PPP. Program PPP jest przyszłością w zakresie pozyskiwania pieniędzy, bo wiemy
jak jest ze środkami dostępnymi w sektorze samorządowym. Nie możemy sobie pozwolić na
czekanie na coś, co nie wiadomo czym się skończy. W lutym 2015 roku w expose mówiłem,
że Zarząd w tej kadencji oraz koalicja bierze odpowiedzialność za szpital i stawia go, jako
jeden z priorytetów. Udało się pozyskać 11,5 mln zł i nie będzie drugiej takiej szansy.
Harmonogram dostosowania został przyjęty przez Zarząd Powiatu, Zarząd Szpitala oraz
Sanepid. Jest to największe zobowiązanie wynikające z programu WRPO i musimy mieć
świadomość, że pieniądze muszą się znaleźć. Kolejne etapy przyjmujemy do wiadomości.
Uważam, że dokument należy upublicznić, gdyż wszyscy powinni wiedzieć, jak wygląda
program dostosowania szpitala, z jakimi nakładami jest związany. Wiedza ta powinna być
powszechna i publiczna. Brakowało strategicznego podejścia. To, że powiemy, że państwo nie
daje środków to nie musimy tego robić, nie jest rozwiązaniem. W innych samorządach robią
podobnie. Czasem trzeba podjąć trudne, odważne decyzje. Uchwała ta jest bardzo ważna
i nie jest częścią kampanii wyborczej. Pozyskanie tych pieniędzy wymagało wiele zachodu.
Sektor ten jest niedoinwestowany i dziś każdy ma wiele potrzeb. Na posiedzeniu Komisji Pani
Skarbnik udzieliła informacji odnośnie finansowania. Uchwała ta upoważnia Zarząd Powiatu
do montażu finansowego, pozwoli także rozmawiać z podmiotami o szukaniu środków.
Na Komisji padł także głos o zaangażowaniu Gmin Powiatu Rawickiego i do tego głosu także
się przychylam. Szpital tylko w nazwie jest powiatowy, leczą się w nim mieszkańcy Powiatu
Rawickiego, czyli mieszkańcy wszystkich Gmin. Na przykładzie całego kraju widać, że
w dużych zadaniach pomagają samorządy gminne. Na terenie gminy działają poz, ale jest to
sektor prywatny a szpitale są publiczne. Nie ukrywam, że będę się zwracał do samorządów
gminnych i chciałbym aby solidarność trwała przy tematach trudnych i kosztownych. Pani
Prezes na komisjach mówiła, ile środków już zostało wyłożonych z budżetu. Kiedy
rozbudowywano ZOL kredyt brał Szpital i dziś spłaca 60.000 zł miesięcznie a to, że Powiat
w jakiś sposób bierze ciężar na siebie wynika z historii. Szpital po spłaceniu kredytów
inwestycyjnych będzie mógł wziąć ciężar kolejnych etapów w jakiś sposób na siebie. W tej
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kadencji ponad 1,1 mln zł zostało z budżetu przeznaczone na finansowanie szpitala, nie
wspominając o różnych wspólnych działaniach z Gminami. Jest to temat ważny społecznie
i mam nadzieję, że głosowanie będzie podobnie jak na komisjach jednogłośne.
Zygmunt Wolny – radny – w poprzednich rozdaniach Marszałek miał 30 mln zł na oferty,
z czego 25 mln zł otrzymała Września. Myśmy także aplikowali, dzięki temu budynek
powojskowy został wyremontowany. Niejednokrotnie jest tak, że aplikujemy z nadzieją na
pieniądze a kryteria rozdzielania są takie, że od początku jesteśmy skazani na niebyt.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że na komisji wywołał temat odpowiedzialności
Gmin w zakresie współfinansowania szpitala. Powiat Rawicki ma szpital i jest jednym
z niewielu powiatów, w którym gminy tak mało wspierają szpitale powiatowe. Zwrócił się do
włodarzy Gmin z terenu Powiatu, aby poważnie podeszli do tematu współpracy w kwestii
wsparcia Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika
Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju o odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są uwagi do projektu
a wobec ich nie wniesienia przystąpił do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIX/299/18
w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu
Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono wniosków. Poprosił Pana Radosława Matysiaka – Komendanta
Powiatowego Policji - o omówienie sprawozdania.
Radosław Matysiak – Komendant Powiatowy Policji - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
w 2017 roku realizowała zadania wynikające z Priorytetów Komendanta Głównego Policji
określonych na lata 2016-2018 oraz wytycznych i poleceń Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W roku ubiegłym wszczęto 680 postępowań
przygotowawczych i jest to wzrost o 56 postępowań w stosunku do roku 2016, a wykrywalność
wzrosła do poziomu 92,2%. Odniósł się do kradzieży, rozbojów, bójek i pobić oraz
przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze policji w liczbie 205 brali udział
w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez. W większości były to mecze piłki nożnej oraz
zawody żużlowe, podczas których nie odnotowano naruszeń prawa. Jednym z priorytetów na
2017 rok było zwiększenie aktywności służb patrolowo-interwencyjnych oraz ruchu
drogowego. W liczbach bezwzględnych funkcjonariusze KPP w Rawiczu w 2017 roku
zatrzymali na gorącym uczynku 206 sprawców przestępstw, a w roku ubiegłym 158. W roku
sprawozdawczym zatrzymano 144 nietrzeźwych kierujących, natomiast w 2016 roku
zatrzymano 187 i jest to spadek. Zaangażowanie wszystkich policjantów przełożyło się
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bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano 366
zdarzeń drogowych, w tym 326 kolizji i 40 wypadków. W wyniku czego ranne zostały 53 osoby
a 2 poniosły śmierć. Podejmowano także szereg działań profilaktycznych a także debat
społecznych. Podziękował samorządom za wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej
Policji w Rawiczu darowiznami finansowymi. Powiat Rawicki i Gmina Rawicz
współfinansowały 50÷50 zakup oznakowanego samochodu dla Wydziału Ruchu Drogowego,
przeznaczając na to po 17.500 zł.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia pytań do sprawozdania
odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały a wobec ich
nie wniesienia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIX/300/18
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.00 do 10.15.
Po wznowieniu obrad 17 radnych było obecnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 –
2020” za rok 2017.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Zarządu i
Komisji. Nie zgłoszono 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
Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim w 2017 roku
realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiatowy Urząd Pracy. W kwietniu 2017 roku nastąpiła
zmiana nazwy projektu nr 9, po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego z nazwy
„Wykorzystanie boiska przez Szkolny Klub Sportowy oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy KADET” na „Wykorzystanie boiska przez Klub Sportowy i/lub Uczniowski Klub
Sportowy”. Zmiana nazwy pozwoliła na korzystanie z boiska wielofunkcyjnego uczniom z UKS
i Klubów Sportowych, dzięki czemu wskaźniki zostały osiągnięte. Z boiska korzystali uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Wszystkie projekty
realizowane w 2017 roku zostały zrealizowane a wskaźniki w większym lub mniejszym stopniu
osiągnięte. Następnie 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 XXXIX/301/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów
powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020” za rok 2017
było 17 radnych
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- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań
z zakresu administracji rządowej.
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 Roberta Kozala – Kierownika Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział, że
projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu Rawickiego zgody na podpisanie
przez Zarząd Powiatu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na dotację w zakresie
finansowania badań specjalistycznych przez Powiatową Komisję Lekarską w ramach
kwalifikacji wojskowej. 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXIX/302/18
w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 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
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę
w związku z pismem Ministra Finansów z dn.13.02.2018 r. umniejszono subwencję oświatową
o kwotę 85.868 zł. Pozostałe dochody zwiększono o 18.707 zł m.in. z tytułu odpłatności
mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, sprzedaż drewna, odszkodowania.
W wydatkach bieżących:
1. PUP w Rawiczu - umniejszono wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 7.358 zł,
przeniesiono 9.432 zł na usługę sprzątania,
2. ZSS w Rawiczu - zwiększono o 7.000 zł na koszty związane z podziałem sali na dwie
mniejsze,
3. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 4.110 zł na zakup komputera i materiałów,
zwiększa 1.481 zł na dotację dla Powiatu Leszczyńskiego na WTZ w Rydzynie, umniejsza
się dotacje na szkoły niepubliczne o kwotę 85.868 zł,
4. PINB w Rawiczu - przenosi 186 zł na czynsz za wynajem pomieszczeń,
5. PCUW w Rawiczu - przenosi 1.000 zł na usługi internetowe,
6. DPS Osiek - zwiększa o 16.206 zł oraz przenosi 1.232 zł na naprawę przejścia za
budynkiem, uporządkowanie terenu parkowego,
7. PPP w Rawiczu - przenosi 1.378 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
8. ZSZ w Rawiczu - zmniejsza o 5.737 zł z tytułu niższych kosztów odprawy emerytalnej,
zwiększa 3.000 zł na wyjazd uczniów,
9. I LO w Rawiczu - przenosi 2.400 zł w ramach dokształcania nauczycieli na studia
podyplomowe z filozofii,
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10. PCPR w Rawiczu - przenosi 353 zł na czynsz, 11.353 zł w ramach projektu „Razem
przeciw wykluczeniu" na umowę zlecenie na obsługę finansową projektu,
11. ZSPT w Bojanowie - zwiększa o 1.916 zł na naprawę systemu wodociągowokanalizacyjnego w bibliotece.
Umniejszono rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 1.481 zł, zwiększono
rezerwę ogólną o 3.680 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 XXXI/303/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady
Powiatu Rawickiego za 2017 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – poinformował, że zgodnie z § 51 ust. 6 Statutu
Powiatu Rawickiego Komisje przedkładają Radzie sprawozdania z działalności najpóźniej
do końca marca następnego roku kalendarzowego. Poprosił Przewodniczących Komisji
o przedstawienie sprawozdań.
Szymon Węcłaś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie,
(załącznik nr 10 do protokołu).
Jakub Moryson – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa - przedstawił
sprawozdanie, (załącznik nr 11 do protokołu).
Paweł Matysiak - Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju – przedstawił
sprawozdanie, (załącznik nr 12 do protokołu).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały 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 XXXIX/304/18
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego
za 2017 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że głos radnego Jakuba Morysona
nie był potraktowany jako interpelacja, wobec powyższego nie zachodzi potrzeba udzielenia
odpowiedzi przez Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
16. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał ponadto, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
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Antoni Jórdeczka – radny – przekazał pozdrowienia od Pana Zdzisława Maćkowiaka.
Szymon Węcłaś – radny – powiedział, że przy omawianiu budżetu na 2018 rok rozmawiał
o drodze Osiek – Pomocno. Mówił Pan wówczas, że Starostwo przygotowuje się do składania
wniosku nie wiadomo jednak, czy nie będzie problemów z opracowaniem dokumentacji.
Zapytał, na jakim etapie jest inwestycja, czy były problemy z dokumentacją, czy wniosek
został złożony i kiedy nastąpi ewentualne rozstrzygnięcie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że przebudowa drogi powyżej 1 km
wymaga dokumentacji środowiskowej. O drodze tej myśleliśmy w kontekście naboru na
PROW. W naborze na I etap drogi łaszczyńskiej Powiatowi Rawickiemu nie udało się uzyskać
dofinansowania. Liczyliśmy, że będziemy z tych środków mogli skorzystać i wskazał tą drogę
do programu. Marszałek Województwa na Forum Sołtysów zapytany o nabór do programu
PROW odpowiedział, że na chwilę obecną nabór nie jest przewidziany. Natomiast nie
wiadomo, czy będą pieniądze na drogi z innych niewykorzystanych w 2018 roku działań.
Zapewnił, że jeżeli pojawi się możliwość to wniosek zostanie złożony, natomiast bez
dofinansowania trudno będzie cokolwiek w tym temacie zdziałać.
Jakub Moryson – radny – odnosząc się do słów Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Rawicz który żartował, że „na dzisiejszej sesji wreszcie coś się dzieje” powiedział, że
w Gminie Rawicz sesje niejednokrotnie trwają po kilka godzin. W poniedziałki przed sesją
odbywają się posiedzenia Komisji, na których radni żywo dyskutują o poszczególnych
tematach. Natomiast na sesji dyskusje odbywają się w sposób poważny i merytoryczny, co
sobie ceni.
Agata Roszak – radna – podziękowała Panu Staroście za wsparcie turnieju im. Łukasza
Cieplińskiego. Zaprosiła wszystkich na turniej, który odbędzie się 18 marca (niedziela).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał pismo Klubu Radnych Rady Miejskiej
Gminy Rawicz „Silny Region” w sprawie propozycji stowarzyszenia kierowanego przez
Wicestarostę Rawickiego (załącznik nr 14 do protokołu).
Poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 29 marca 2018 r.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady
Miejskiej Gminy Rawicz, na której projekt intencyjny tej uchwały został odrzucony.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – na ostatniej sesji radni dyskutowali na ten temat.
Jeżeli miałoby być becikowe to powinno dotyczyć wszystkich Gmin Powiatu Rawickiego.
17. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXIX sesję Rady
Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.50.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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