OR. 0002.2.2018

Protokół nr XXXVIII/2018
z XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 25 stycznia 2018 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. Paweł Matysiak
8. Ireneusz Młynek
9. Jakub Moryson
10. Agata Roszak
11. Antoni Sędłak
12. Mariusz Suchanecki
13. Krzysztof Synoracki
14. Leon Świtała
15. Andrzej Walus
16. 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. Zdzisław Maćkowiak
3. Szymon Węcłaś
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co
stanowi 74% 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 protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2017 r.
8) Podjęcie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2017 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu
Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2019 w związku z realizacją projektu „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
11) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
12) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
14) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za II półrocze 2017r.
15) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16) Wolne głosy i wnioski.
17) Zakończenie.
W trakcie przedstawiania przez Przewodniczącego Rady porządku obrad na salę narad weszli
radni Andrzej Walus i Krzysztof Synoracki, a więc w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co
stanowi 84% ustawowego składu Rady.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokoły z XXXVI i XXXVII
sesji Rady Powiatu Rawickiego były wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie
Powiatowym. Nie wniesiono do nich poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto
z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 16 radnych.
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Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem protokołu
było 16 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokoły z XXXVI i XXXVII sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że jego interpelacja (załącznik nr 3 do protokołu)
dotyczy przygotowania przez Powiat Rawicki wyprawki dla każdego nowo narodzonego
w 2018 roku dziecka. Jest to praktykowane w polskich szpitalach. W dniu wczorajszym na
sesji Rady Miejskiej w Rawiczu, radny Marek Heinze złożył wniosek, aby Gmina Rawicz
udzieliła wsparcia dla każdego nowonarodzonego dziecka z Gminy Rawicz w kwocie 1.000 zł.
Agata Roszak – radna – powiedziała, że z racji zbliżających się obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz ogłoszenia w Wielkopolsce roku 2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego zapytała, czy z tej okazji Powiat mógłby zorganizować turniej piłki nożnej
im. Łukasza Cieplińskiego lub wesprzeć go finansowo. Turniej mógłby obejmować grupy od
szkoły podstawowej poprzez gimnazja do szkoły średniej, a także dzikie drużyny. Łukasz
Ciepliński był wychowankiem szkoły kadeckiej i żołnierzem wyklętym, a 1 marca obchodzony
jest Dzień Żołnierzy Wyklętych.
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 4
do protokołu).
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
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 Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - o omówienie oraz odczytanie projektu uchwały.
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Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Rada Powiatu Rawickiego w formie uchwały określa zadania oraz
wysokość
środków
finansowych
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w danym roku w Powiecie Rawickim.
Dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wynikają z faktu,
iż plan finansowy PFRON nie zaspokaja wszystkich potrzeb wnioskodawców. W przypadku,
kiedy plan finansowy wystarczy w 100% na zaspokojenie potrzeb, uchwała nie będzie
stosowana. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVIII/291/18
w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
było 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2017 rok.
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 Roberta Kozala – Kierownika Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział, że
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta Rawicki, jako Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie
z działalności komisji za rok ubiegły. Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do statutowych
zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVIII/292/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Rawickiego za 2017 rok
było 16 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2017 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie 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.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
dokonano analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego, którzy byli zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2017
roku. Sprawozdanie sporządzono według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.
Z przeprowadzonej analizy oraz sprawozdania zaistniała konieczność wypłaty jednorazowego
dodatku uzupełniającego dla 7 nauczycieli stażystów. Związane to jest z tym, że średnie
wynagrodzenie stażystów było niższe niż średnie wynagrodzenie określone Kartą Nauczyciela
w 2017 roku. 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 XXXVIII/293/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2017 roku
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
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 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
w związku z opublikowaniem i wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
zmieniła się forma przekazywania i wyliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych. Przed zmianą mówiliśmy o wydatkach bieżących, obecnie
mowa o dwóch dotacjach. Środki otrzymane w subwencji oświatowej musimy przekazać na
każdego słuchacza szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych. Nie zmienił się warunek 50% uczestnictwa słuchaczy w zajęciach w ciągu
miesiąca. Jako novum wprowadzono jednorazową dotację dla słuchaczy, którzy pomyślnie
zdadzą egzaminy zewnętrzne. Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany uchwały,
która wygasła z końcem grudnia 2017 roku. Następnie odczytała projekt uchwały.
Krzysztof Synoracki – radny – zapytał, czy prawdą jest, że fundusz zdrowotny nauczycieli
z dniem 1 stycznia 2018 roku został zlikwidowany.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odpowiedziała, że
nie. Nadal pozostał odpis na pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie, zabrano dodatki
mieszkaniowe, areał dla nauczyciela oraz przydział lokalu mieszkalnego. Natomiast od
1 września 2018 nie będzie wypłacany dodatek na zagospodarowanie
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 XXXVIII/294/18
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w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu
Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2019 w związku z realizacją projektu „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
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
w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej w 2017 roku na realizację projektu, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o przeniesienie tych
środków do budżetu na 2018 rok i uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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 XXXVIII/295/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2019
w związku z realizacją projektu „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” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – oddał głos Panu Pawłowi Szybajowi –
Wiceburmistrzowi Rawicza.
Paweł Szybaj – Wiceburmistrz Rawicza – powiedział, że Gmina Rawicz zamierza przystąpić
do programu rewitalizacji. Trwały prace nad zmianą wizerunku Rynku, mają być
zmodyfikowane deptaki i budynki przy ul. Buszy 5 oraz Szarych Szeregów 3. Budynek po
gimnazjum ma stać się Biblioteką Multimedialną. Całość projektu szacowana jest na ok. 20
mln zł. Poprosił Radę Powiatu o rozważenie możliwości partnerstwa w projekcie z uwagi, że
za partnerstwo można otrzymać dodatkowe punkty.
Bernard Piskorz - Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Urzędu Miasta
i Gminy Rawicz – dodał, że wniosek składany będzie do Wielkopolskiego Regionalnego
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Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Do 31 marca 2018 roku Gmina
musi złożyć wniosek. Elementem kluczowym jest partnerstwo w projekcie oraz wkład
finansowy partnera. Na korzyść porozumienia z Powiatem Rawickim działa fakt, że wspólnie
realizujemy niektóre zadania względem społeczności lokalnej. Nasza biblioteka pełni funkcję
biblioteki powiatowej. Budynek przy ul. Buszy 5 ma pełnić funkcje związane z działaniem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym mają być realizowane usługi
społeczne i zdrowotne. W pełni uzasadniona jest tu współpraca z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie.
Paweł Szybaj – Wiceburmistrz Rawicza – podsumowując dodał, że bardzo liczy na
przychylność Rady Powiatu Rawickiego.
Kazimierz Chudy – Wójt Pakosławia – powiedział, że również Gmina Pakosław pisze projekt
w ramach rewitalizacji. Gmina pozyskała dwóch partnerów: parafię Pakosław i Pałac
w Pakosławiu, gdzie planowana jest renowacja parku wraz z budynkiem. Przebudowywana
będzie ul. Młyńska, która łączy się z ul. Kolejową. Poprosił, aby w ramach partnerstwa za które
otrzymuje się dodatkowe punkty, Rada Powiatu Rawickiego uwzględniła skrzyżowanie tych
ulic. Mowa tu o współudziale w wysokości 7,5%.
Mariusz Suchanecki – radny – temat rewitalizacji stał się w ostatnim okresie bardzo modny
i wiele miast stara się pozyskać z WRPO środki na rewitalizację. Na Wielkopolskę
przeznaczono kwotę ok. 110 mln zł. Będzie trzymał kciuki za projekty obu Gmin i jest zdania,
że wszyscy radni będą za wsparciem działań Gmin Powiatu Rawickiego. Zapytał Wójta
Pakosławia o wartość projektu.
Kazimierz Chudy – Wójt Pakosławia – odpowiedział, że 3 mln zł.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że Wójt Pakosławia mówi o kwocie 50 tys. zł,
natomiast z Wiceburmistrzem Rawicza mówiliśmy o granicznej kwocie minimum. Jeśli
partnerstwa dają punkty to będziemy dyskutować. Rozmawialiśmy o zwrotnej formie pomocy,
tym bardziej, że współpraca się opłaca.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 9.55 do 10.15.
Po wznowieniu obrad 16 radnych było obecnych, co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
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 dokonał autopoprawki
w WPF w 2018 roku. Zmiany dokonano:
- umniejszono dochody ogółem, w tym bieżące o 12.819 zł,
- umniejszono wydatki ogółem, w tym bieżące o 12.819 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego w planie na 2018 rok zwiększono
wydatki majątkowe w formie dotacji o 7.461,69 zł, w związku z pismem z Urzędu
Marszałkowskiego o przeniesienie niewykorzystanej kwoty z 2017 r. do 2018 r. w ramach
zadania pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych (...)". Wartość zadania pozostaje bez zmian. W związku z tym
w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększył się limit tego zadania na 2018 r. i limit
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zobowiązań, natomiast łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian. Następnie odczytała
projekt uchwały.
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 XXXVIII/296/18
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
12. 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 dokonał autopoprawki.
W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umniejszono środki
z Funduszu Pracy o kwotę 13.400 zł. Zwiększono dochody o 381 zł z tytułu otrzymania przez
PUP w Rawiczu zwrotu ubezpieczenia opłaconego w 2017 r. oraz w PCPR w Rawiczu o 200
zł w związku z realizacją programu PFRON.
W wydatkach majątkowych:
1) zwiększono planu dotacji na "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych (...)" o 7.461,69 zł, w związku
z niewykorzystaniem tych środków w 2017 roku,
2) wprowadzono zadanie pn. „Zakup kamer wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad
sesji" na kwotę 13.000 zł,
3) wprowadzono zadanie pn. "Zakup systemu obsługującego posiedzenia Rady Powiatu" na
kwotę 13.000 zł.
W wydatkach bieżących:
1) PUP w Rawiczu - przenosi 56 zł i zwiększa o 381 zł na umowę na sprzątanie
pomieszczeń,
2) KPPSP w Rawiczu - przenosi 35.891 zł na odprawę emerytalną strażaka,
3) POW w Łaszczynie - przenosi 100 zł na badania lekarskie wychowanka,
4) ZSPT w Bojanowie - umniejsza o 60.000 zł na pomoce dydaktyczne, 15.890 o dodatki
mieszkaniowe, przenosi 4.500 zł w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
5) ZSZ w Rawiczu - zwiększono o 19.045 zł na odprawę dla nauczyciela,
6) Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 53.121 zł na umowę zlecenie na obsługę m.in.
orędownika, 2.500 zł na pokrycie kosztów energii, zwiększa 64 zł na dotację dla dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej, przenosi 5.000 zł i zwiększa o 15.000 zł na zakup
17 tabletów dla radnych oraz komputera do obsługi przesyłu transmisji obrad sesji.
Pozostałe zmiany dotyczą korekty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Umniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 33.461,69 zł, rezerwę na
realizację zadań oświatowych o kwotę 13.039 zł oraz rezerwę na realizację zadań pomocy
społecznej i rodziny o 36.138 zł.
W związku z otrzymanym pismem z RIO w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2018 r. poprawiono
w załączniku Nr 3 "Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2018 rok"
w zadaniu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych
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oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym (...)" kwotę łącznych nakładów - 379.921,31 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXVIII/297/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/234/13 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym
planie oraz ich zatwierdzania.
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 Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki.
Zmienił się § 6 mówiący o obsłudze administracyjnej i księgowej wydzielonych rachunków
bankowych. Obsługę administracyjną prowadziła będzie jednostka budżetowa dla której
rachunek został utworzony, natomiast obsługę księgową Powiatowe Centrum Usług
Wspólnych. 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 XXXVIII/298/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za II półrocze 2017 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z § 49 ust. 6 Statutu
Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 4380) Komisja Rewizyjna
przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz
na 6 miesięcy. Poprosił Pana Antoniego Sędłaka – Członka Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie sprawozdania.
Antoni Sędłak – radny, Członek Komisji Rewizyjnej – odczytał sprawozdanie (załącznik nr 14
do protokołu).
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Salę narad opuścił radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych,
co stanowi 79% ustawowego składu Rady.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w odpowiedzi na interpelację radnej, Pani Agaty
Roszak powiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie organizacji turnieju, na
którym ustalone zostaną szczegóły. W kwestii powiatowego becikowego dodał, że na
wczorajszym posiedzeniu Zarządu Powiatu także pojawił się ten wątek, natomiast w budżecie
na chwilę obecną nie ma 60 tys. zł. Obecnie temat wspierania urodzeń stał się modny i różne
jednostki samorządu terytorialnego wspierają go. Jakiś czas temu myśleliśmy o tym ale
pozostaje kwestia przeznaczenia na to środków. Dodał ponadto, że 11 stycznia 2018 roku
nastąpiła zmiana przepisów i wszyscy radni otrzymają tablety, na których odbywać się będzie
imienne głosowanie. Będzie m.in. obowiązek transmisji obrad na żywo i wiele innych zmian.
W związku z powyższymi zmianami interpelacje będą składane pisemnie i odpowiedź będzie
udzielana pisemnie.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że w poprzedniej kadencji pozostawiono w budżecie
pieniądze na tablety oraz pomysł informatycznego przekazywania. W kwestii 100-lecia
obchodów zaproponował wspólny kalendarz dla wszystkich Gmin i Powiatu oraz
zorganizowanie jednej uroczystości. Zaapelował ponadto aby organizowane zawody sportowe
odbywały się pod patronatem lokalnych działaczy.
Antoni Jórdeczka – radny – jego zdaniem Starosta Rawicki powinien wystąpić do włodarzy
Gmin z inicjatywą koordynacji działań związanych z organizowaniem uroczystości na terenie
powiatu, o których wspominano.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na ostatniej naradzie samorządowców w Miejskiej
Górce zaproponował utworzenie Powiatowego Komitetu Obchodów. Pomysł nie spotkał się
z entuzjazmem. Natomiast pomysł wspólnego kalendarza jest jak najbardziej zasadny i
wystąpi z takim pismem do włodarzy Gmin.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – dodał, że już dotarły do niego informacje od
niektórych włodarzy, że część uroczystości będzie organizowana przy współudziale Powiatu i
wskazanym byłoby ustalenie terminów.
Wiesław Ceglarek – radny – w kwestii turnieju zaproponowanego przez radną, Panią Agatę
Roszak dodał, że jest 5 grup wiekowych, 5 jednostek administracyjnych i każda posiada Orlik.
Turniej można rozłożyć na kategorie wiekowe i poszczególne Orliki. Zadeklarował się do
współorganizacji turnieju.
Agata Roszak – radna – podziękowała Wysokiej Radzie za podjęcie tematu, bo nie chodzi
tylko o turniej związany z obchodami 100-lecia ale żeby działać, można zorganizować także
koncert. Podała kandydaturę Łukasza Cieplińskiego z uwagi, że mamy szkołę kadecką a
młodzieży możemy przybliżać te osoby.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – w kwestii becikowego dodał, że jest za
wspieraniem nowonarodzonych dzieci. Musimy jednak pamiętać, że Rada ma kompetencje do
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działania w sferze pomocy dzieciom, które chodzą do szkoły i mają problemy, o których nie tak
dawno Wysoka Rada dyskutowała.
Krzysztof Synoracki – radny – zwrócił uwagę, że Powiat nie ma konkretnych propozycji, jak
chce uczcić 100-lecie. Jest zdania, że na kolejnym posiedzeniu komisje Rady powinny się
zastanowić i wysunąć propozycje. Osobiście jest zainteresowany Powstaniem Wielkopolskim
z racji tego, że dziadek był powstańcem i o powstańcach należy pamiętać. Pan Henryk
Hejducki, regionalista z Miejskiej Górki wydał imienny spis Powstańców Wielkopolskich.
Niejednokrotnie zapomniani leżą na cmentarzach. Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego w
Powiecie Wągrowieckim na grobach powstańców umieściło tabliczki informujące, że tu
spoczywa Powstaniec Wielkopolski. Na bazie opracowania Pana Henryka Hejduckiego i
wzorem Powiatu Wągrowieckiego zaproponował zastanowienie się nad propozycją imiennego
uczczenia w ten sposób Powstańców Wielkopolskich. Ponadto poprosił o zastanowienie się
nad uczczeniem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, jako Powiat.
Romuald Krzyżosiak – radny – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa
Synorackiego dodał, że w Gminie Jutrosin trwają przygotowania nad drugą częścią publikacji
o Powstańcach Wielkopolskich Ziemi Jutrosińskiej. Pan Adam Grzelak, autor publikacji
rozmawiał z Burmistrzem Jutrosina oraz Panem Starostą o wsparciu finansowym, pozyskano
także innych sponsorów. Kwota wydania wynosi 18 tys. zł. Zwrócił się z zapytaniem do Pana
Starosty, czy może zapewnić Pana Adama Grzelaka o dotrzymaniu obietnicy partycypacji
w kosztach wydania.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że tak. Dodał, że nakład książki
autorstwa Pana Henryka Hejduckiego, o której wspomniał radny Krzysztof Synoracki został
częściowo wykupiony przez Powiat Rawicki
16. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że w sobotę miał miejsce pożar
budynku mieszkalnego w m. Giżyn, Gmina Bojanowo. Na terenie Gminy prowadzona jest
zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, jest także możliwość udzielenia pomocy finansowej.
Gmina na swej stronie podała nr konta, na który można dokonywać wpłat. Zapytał ponadto,
czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r.
17. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXVIII sesję Rady
Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.55.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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