OR. 0002.5.2018

Protokół nr XL/2018
z XL sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 29 marca 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. 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
XL sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co
stanowi 84% 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. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 poz. 1868 z późn. zm.) wnoszę
o wprowadzenie zmiany w porządku obrad polegającej na wycofaniu pkt 21. Podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, w związku
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ze stanowiskami Komisji Rady Powiatu Rawickiego dotyczącymi konieczności uzupełnienia
materiałów w sprawie i złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Dyrektora DPS. Odczytał treść
pisma, które zostanie przesłane skarżącej. Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą
porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za zmianą porządku obrad
głosowało 16 radnych.
Porządek obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIX.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Rawickim.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2017.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia
2018 roku do 30 czerwca 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2019 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za 2017 rok.
13) Podjęcie uchwały 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 2018 r.
14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Rawicz na lata 2019-2020 w związku z realizacją projektu pn.
„Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek,
Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
15) 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
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Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych
usług publicznych.
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
Samorządów Południowo–Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego
Rozwoju i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Rawickiego.
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Jutrosin na 2020 rok w związku z realizacją projektu pn.
„Rewitalizacja rynku w Jutrosinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowy.
18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat Rawicki oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
19) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
20) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
21) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22) Wolne głosy i wnioski.
23) Zakończenie.
W trakcie odczytywania porządku obrad przez Przewodniczącego Rady na salę narad wszedł
radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90%
ustawowego składu Rady.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXXIX 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 XXXIX sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXXIX sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że grupa mieszkańców interesuje się kościołem
ewangelickim pw. Góry Tabor w Miejskiej Górce. Dach z roku na rok jest w coraz gorszym
stanie. Zapytał, który z samorządów rozporządza obiektem. W roku ubiegłym Powiat Rawicki
złożył wniosek, aby Gmina Miejska Górka przejęła obiekt. Poprosił, aby Pan Starosta podjął
wspólnie z Burmistrzem Miejskiej Górki inicjatywę współfinansowania w zabezpieczeniu
obiektu. Chodzi o zabezpieczenie dachu, aby woda nie lała się do środka.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wspomniana nieruchomość jest we władaniu Skarbu
Państwa. Jesteśmy w sporze z Gminą Miejska Górka, naszym zdaniem właścicielem powinien
być samorząd Gminy Miejska Górka. Decyzję wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego
zaskarżyła Gmina Miejska Górka. W sprawach o ustalenie własności tego typu nieruchomości
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II instancją jest komisja regulacji a nie sąd administracyjny. W 2017 roku nie czekając na
rozstrzygnięcie sprawy złożyliśmy wniosek w ogłoszonym przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego konkursie dotyczącym prac konserwacyjnych na zabytkach. Mieliśmy
nadzieję, że uda się pozyskać choć część środków, aby wykonać prace zabezpieczające.
W międzyczasie były dwie próby włamania, co doprowadziło do kolejnych uszkodzeń.
Wykonano prace zabezpieczające, kopuła w chwili obecnej jest odsłonięta. Być może uda się
wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające.
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 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Piotra Kucharskiego - Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu - o omówienie informacji.
Piotr Kucharski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – powiedział, że
w Komendzie Powiatowej PSP zatrudnionych jest 50 osób, w tym 48 funkcjonariuszy oraz
2 etaty cywilne. W roku sprawozdawczym nastąpił wzrost zdarzeń o 177, a w pożarach
spadek o 25%, natomiast wzrost w miejscowych zagrożeniach o 41,2% w 2017 roku Komenda
Powiatowa PSP dysponowała 3 pojazdami gaśniczymi, 5 specjalnymi i 1 operacyjnym.
Zanotowano 419 interwencji do pożarów i działań ratowniczych. Spośród 58 jednostek OSP
zlokalizowanych na terenie powiatu, 30 brało udział w działaniach ratowniczych, 9 jednostek
wchodzi w skład KSRG a 32 posiadają samochody gaśnicze ze zbiornikiem wody. Oprócz
czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej, zaliczonych do
kategorii zagrożenia ludzi prowadzono działania prewencyjne – ocena stanu przestrzegania
przepisów ppoż na obszarach leśnych, analiza stanu wyposażenia obiektów w instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe oraz stopień wdrożenia systemu monitoringu pożarowego itp.
Przeprowadzono 152 kontrole i 18 odbiorów, skontrolowano 280 obiektów, stwierdzając 395
nieprawidłowości i wydając 87 decyzji. Działalność operacyjna to m.in. ćwiczenia doskonalące
i rozpoznania na obiektach, inspekcje i przeglądy techniczne, szkolenia jednostek OSP – na
4 kursach przeszkolono 109 druhów. Najważniejszym priorytetem jest wyposażenie w sprzęt
pożarniczy oraz środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie. W ramach doposażenia
jednostki dokonano zakupów na łączną wartość 64.500 zł.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia odczytał projekt uchwały. Zapytał, czy są uwagi do projektu a wobec ich nie
wniesienia przystąpił do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/305/18
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie
Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Państwo radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono wniosków. Poprosił Panią Grażynę Marczyńską – Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu - o omówienie informacji.
Grażyna Marczyńska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
powiedziała, że Państwowa Inspekcja Sanitarna w ub. roku przeprowadziła 1151 kontroli,
nałożyła 22 mandaty na kwotę łączną 3.700 zł, wydała 291 decyzji administracyjnych.
Prowadzi działalność opiniodawczo – nadzorową m.in. zaopiniowano 65 dokumentacji
projektowych, które dotyczyły obiektów branży spożywczej (sklepy, obiekty gastronomiczne),
zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej, zakładów produkcyjnych
i rzemieślniczych oraz usługowych i hurtowych, gabinetów lekarskich, placówek oświatowych.
Odbiory sanitarne dotyczące uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu
budowlanego dokonywane są wspólnie z pracownikami innych komórek PSSE w zależności
od branży dopuszczanego do użytkowania obiektu. Odnosząc się do oceny jakości wód
powiedziała, że w 2017 roku sprawowano nadzór nad 22 wodociągami. Jakość wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest dobra. W roku ubiegłym skontrolowano wszystkie
wodociągi. Nie nałożono mandatów karnych a 3 wodociągi prowadziły stałą dezynfekcję wody:
wodociąg zakładowy Zakład Karny Rawicz, wodociąg zakładowy Słupia Kapitulna oraz
wodociąg zakładowy GOBARTO. Badana woda w kąpieliskach spełniała wymagania. Ocenie
podlegały obiekty hotelarskie, restauracje, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, obiekty
lecznictwa zamkniętego i otwartego, obiekty żywnościowo-żywieniowe. Na terenie powiatu
rawickiego objęto nadzorem 232 zakłady pracy. Wykonano 125 kontroli w 104 obiektach.
Powiedziała także o działalności oświatowo-zdrowotnej oraz promocji zdrowia, która
prowadzona jest w ramach realizacji zadań wynikających z wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych
społeczeństwa powiatu rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia pytań odczytał projekt
uchwały a wobec nie wniesienia pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/306/18
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce 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 Annę Hejducką – Prezesa Stowarzyszenia
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce – o omówienie sprawozdania.
Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej
Górce – Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 879.780 zł, a ze środków Powiatu Rawickiego
w wysokości 97.754 zł. Przedstawiając strukturę wydatków powiedziała, że największą część
stanowią wynagrodzenia, bo aż 708.258,94 zł. Terapia prowadzona jest w 12 pracowniach, na
zakup materiałów wydatkowano 45.148,68 zł. W ramach treningu ekonomicznego wypłacono
uczestnikom 44.890,30 zł. Liczba uczestników Warsztatów wynosi 55 osób, w tym 24 kobiety i
31 mężczyzn. Są to osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz ze sprzężeniami. W roku ubiegłym 3 osoby opuściły Warsztaty a na
ich miejsce przyjęto nowe. Rada Programowa 2-krotnie dokonała oceny funkcjonowania
uczestników. Ważnym elementem pracy jest współpraca z rodzicami lub opiekunami
uczestników Warsztatów. Podziękowała samorządom za przekazane środki na zakup busa.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia o odczytanie projektu uchwały poprosił Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 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 XL/307/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2017
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia
2018 roku do 30 czerwca 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.
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 Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Powiatowy
Urząd Pracy w Rawiczu opracował wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany
w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. Dofinansowanie przewidziane jest w kwocie
1.108.147,94 zł: w tym w 2018 roku - 852.421,49 zł, w 2019 roku - 255.726,45 zł.
Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Rawiczu należące do I lub II profilu pomocy, pozostające bez pracy oraz
należące co najmniej do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby
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z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem
głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy. 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 XL/308/18
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca
2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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 Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że Powiatowy
Urząd Pracy w Rawiczu opracował wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany
w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. Dofinansowanie przewidziane jest w kwocie
1.108.147,94 zł: w tym w 2018 roku - 852.421,49 zł, w 2019 roku - 255.726,45 zł.
Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Rawiczu należące do I lub II profilu pomocy, pozostające bez pracy oraz
należące co najmniej do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej. Celem
głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy. Poinformował, że w tytule uchwały błędnie wpisano datę 30 marca a
powinno być tak, jak w treści 30 czerwca. Wobec powyższego tytuł uchwały został
poprawiony. 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 XL/309/18
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia
30 czerwca 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 10.10 do 10.30.
Po wznowieniu obrad 17 radnych było obecnych, co stanowi 90% ustawowego składu Rady.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej 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 do niego 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
w zasobach infrastrukturalnych są 2 Domy Pomocy Społecznej: dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie w Pakówce z liczbą 170 miejsc oraz dla mężczyzn przewlekle psychicznie
chorych w Osieku - 92 miejsca. Czynimy starania o zwiększenie miejsc docelowo do 100.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie z liczbą 30 miejsc, w tym
25 miejsc socjalizacyjnych i 5 miejsc interwencyjnych. W roku ubiegłym z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej (OIK) korzystały 2 osoby, w tym 1 dziecko. W roku ub. funkcjonowało 49 rodzin
zastępczych, w których wychowywało się 86 dzieci. Poza świadczeniami z ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, PCPR realizuje
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Na rehabilitację społeczną
przeznaczono ok. 1.450.000 zł, w tym głównie na zadania związane z dofinansowaniem do
działalności WTZ w Miejskiej Górce, likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i
pomocniczych oraz turnusy rehabilitacyjne. W ramach prowadzonej działalności budżet PCPR
w 2017 roku wynosił 2.687.946 zł. Realizowano m.in. programy: -Program rozwoju pieczy
zastępczej w powiecie rawickim na lata 2015-2017, -Program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie rawickim na lata 2017-2021,
-Program pilotażowy „Aktywny samorząd”, -Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu”, -Powiatowy program działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2015-2020. Elementem wywołanym przez ustawodawcę jest bilans
potrzeb, który złożony został przez Dyrektorów placówek w Osieku, Pakówce, Łaszczynie.
Pojawia się w nim wymiana dachu na budynkach mieszkalnych, gospodarczych w obu DPSach, remont mostu na drodze dojazdowej do DPS w Osieku, w POW w Łaszczynie wymiana
drzwi, naprawa schodów, wymiana okien. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do przedłożonego sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/310/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie rawickim
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim 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 do niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie a następnie odczytanie
projektu uchwały.
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Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rawickiego z 2012 r. organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Rawickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W strukturach Centrum wydzielono zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Organizator
rodzinnej pieczy zastępczej to głównie praca z dziećmi i rodzinami zastępczymi przy
współudziale rodzin biologicznych oraz instytucji pracujących z dzieckiem. W 2017 roku
do pełnienia funkcji pieczy zastępczej, rodziny zastępczej zgłosiło się 8 chętnych. W tym roku
rozpoczęło się ich szkolenie. Odbywały się cykliczne spotkania w zakresie oceny sytuacji
dziecka w rodzinie zastępczej. Dla dzieci powyżej 3 roku życia co pół roku, dla dzieci
młodszych co 3 miesiące, ponadto odbyło się ponad 200 wyjazdów do środowiska
funkcjonowania rodzin zastępczych. W przypadku czworga dzieci zwrócono się do Ośrodka
Adopcyjnego o wypowiedzenie się odnośnie możliwości przysposobienia tych dzieci. Ważnym
elementem jest wsparcie psychologiczne oraz prowadzona psychoterapia łączona finansowo
z realizowanym projektem unijnym. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do przedłożonego sprawozdania i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/311/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Rawickim za 2017 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały 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 2018 r.
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 do niego 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
plan podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2018 r. wynosi 1.652.758 zł. Propozycja podziału przedstawia się następująco: 195.000 zł
przeznaczyć na rehabilitację zawodową, w tym: - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska
pracy 120.000 zł, - wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy 25.000 zł oraz 50.000 zł na
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej. Natomiast kwotę
1.457.758 zł na rehabilitację społeczną, w tym: - 216.000 zł na dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych, - 10.050 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, - 251.928
zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, - 100.000 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, - 879.780 zł na dofinansowanie działalności bieżącej
warsztatów terapii zajęciowej. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/312/18
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 2018 r.
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Rawicz na lata 2019-2020 w związku z realizacją projektu pn.
„Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek,
Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
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 Pana Grzegorza Kubika – Burmistrza Rawicza - o wprowadzenie.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – powiedział, że na posiedzeniu komisji Pan
Bernard Piskorz - Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami, odpowiedział na
wszystkie pytania Państwa Radnych. Ponadto projekt uchwały zyskał akceptację wszystkich
komisji stąd wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, odczytał projekt uchwały. 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 XL/313/18
w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rawicz
na lata 2019-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej
przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów
3” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

15. 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.

10

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 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 Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do
budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej środków finansowych, są to
koszty niekwalifikowane projektu – część wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za
przeprowadzenie zaplanowanych w Projekcie zamówień publicznych, na zabezpieczenie
dotacji celowej pozwalającej na wspólne finansowanie projektu. Zmiana polegać będzie na
wpisaniu w roku 2018 kwoty 205.417,05 zł”, natomiast w roku 2019 – 167.903,97 zł.”.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/314/18
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 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego
Rozwoju i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Rawickiego.
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 Magdalenę Binkowską - Zarembę – Inspektora Wydziału
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – o omówienie a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Magdalena Binkowska - Zaremba – Inspektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony
Środowiska – powiedziała, że inicjatywa założenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo–
Zachodniej Wielkopolski powstała w wyniku rozmów prowadzonych przez Powiat Gostyński,
Powiat Rawicki oraz Gminy Krobia i Miejska Górka. W dniu 27 października 2017 roku w
Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie w sprawie wspólnej inicjatywy
utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo–Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla
Zrównoważonego Rozwoju”. Stowarzyszenie reprezentować będzie zrzeszone w nim gminy,
powiaty i województwa w poczynaniach mających na celu m.in. podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w związku z ewentualną budową
kopalni węgla brunatnego i elektrowni na naszym terenie, ochrony rzek, jezior, naturalnych
cieków wodnych i ujęć wody w regionie, podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, rolnictwa, propagowanie odnawialnych źródeł energii i popularyzowanie wiedzy na
powyższe tematy w społeczeństwie. Tworzenie i przystępowanie powiatu do stowarzyszenia
należy do wyłącznej właściwości rady powiatu, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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Zgodnie z projektem Statutu Stowarzyszenia (§ 11–12) członek stowarzyszenia działa przez
przedstawicieli wybranych przez właściwą radę, a przedstawiciel w imieniu członka zasiadać
będzie we władzach stowarzyszenia. Stąd przedstawicielem mogą być członkowie organów
jednostek samorządu terytorialnego, ich zastępcy a także członkowie rad jednostek
samorządów. Zgodnie z projektem Statutu Stowarzyszenia rada może dokonać wyboru więcej
niż jednego przedstawiciela, lecz w pracach rady uczestniczy każdorazowo tylko jeden z nich.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 15
do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XL/315/18
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo –
Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju i przystąpienia do
Stowarzyszenia Powiatu Rawickiego
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Jutrosin na 2020 rok w związku z realizacją projektu pn.
„Rewitalizacja rynku w Jutrosinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic,
terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowy.
Salę narad opuścił radny, Pan Andrzej Walus, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych,
co stanowi 84% ustawowego składu Rady.
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, po czym odczytał projekt uchwały. 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 XL/316/18
w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin
na 2020 rok w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja rynku w Jutrosinie”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowy
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat Rawicki oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
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niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Rada Powiatu decyduje o emisji
obligacji, określa zasady zbywania, nabywania i wykupu. Powiat Rawicki w 2018 r. planuje
wyemitować obligacje w kwocie 3.200.000 zł. Emisja ma na celu pozyskanie środków na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu, w tym na sfinansowanie udziału własnego Powiatu Rawickiego
w realizacji programów z udziałem, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków
unijnych. Do przeprowadzenia emisji obligacji niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej, o którą wystąpi Zarząd Powiatu. 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 XL/317/18
w sprawie emisji obligacji przez Powiat Rawicki oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w 2018 roku:
 dochody ogółem zwiększono o 174.025,47 zł, w tym dochody bieżące o 115.467 zł oraz
majątkowe o 58.558,47 zł,
 wydatki ogółem zwiększono o 174.025,47 zł, w tym wydatki bieżące o 118.905 zł oraz
majątkowe o 55.120,47 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 XL/318/18
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2018-2027
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany 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 do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że otrzymano pomoc finansową od Gmin:
Pakosław, Miejska Górka, Jutrosin i Rawicz po 13.725 zł na zakup samochodu na potrzeby
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu otrzymano informację o planowanej pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie
powiatu rawickiego w 2018 r." w wysokości 156.000 zł. Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.
przekazał 220,47 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem na pokrycie wydatków
niekwalifikowalnych. Pozostałe dochody zostały zwiększone o 15.935 zł z tytułu m.in. opłat
związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemców, otrzymanym odszkodowaniem.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. zwiększono zadanie pn. "dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby
Warsztatów Terapii Zajęciowej" o 54.900 zł,
2. zwiększono dotację dla Województwa Wielkopolskiego na „Wyposażenie środowisk
infromatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych (...)"
o kwotę 220,47 zł, łączne nakłady zwiększyły się o 236,32 zł z tytułu wydatków
niekwalifikowalnych,
3. wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5487P na odc. od m. Zawady
do skrzyżowania z drogą gminną do m. Ugoda na długości 300 mb - dokumentacja
projektowo-budowlana" - 18.000 zł,
4. wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5492P Osiek-PomocnoZaorle na długości 3+263 km do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5491P-opracowanie
decyzji środowiskowej" - 18.450 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PCPR w Rawiczu - zwiększa o 1.795 zł dodatki za obsługę programu "Aktywny
Samorząd",
2. PUP w Rawiczu - zwiększa o 12.210 zł na dodatki związane z realizacją zadań w zakresie
zatrudniania cudzoziemców,
3. DPS Osiek - zwiększa o 1.730 zł na pomalowanie zalanych pomieszczeń, przenosi 2.100
zł na wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
4. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 1.500 zł na dotację dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szymanowie na zakup motopompy półszlamowej, zwiększa o 156.000 zł na
likwidację wyrobów zawierających azbest oraz 18.000 zł na dotację dla Powiatu
Zakopiańskiego na utrzymanie dzieci w placówce,
5. ZSZ w Rawiczu - przenosi 4.305 zł na wykonanie diagnozy jakości potrzeb edukacyjnych
oraz 3.194 zł na materiały potrzebne na egzamin dla kwalifikacji E.13-projektowanie
lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
6. ZSPTCKU w Bojanowie - przenosi 4.305 zł na wykonanie diagnozy jakości potrzeb
edukacyjnych,
7. KP PSP w Rawiczu - przenosi 42.255 zł na odprawę emerytalną,
8. POW w Łaszczynie - przenosi 7.392 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej.
Umniejszono rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 18.000 zł oraz
rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 36.450 zł; zwiększono rezerwę ogólną o 200 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 XL/319/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki odpowiedział już radnemu Jakubowi Morysonowi na interpelację.
22. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał ponadto, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Paweł Matysiak – radny – zawnioskował o ustawienie statywu oraz mikrofonu dla
sprawozdawców.
Mariusz Suchanecki – radny – Rada Powiatu przyjęła w dniu dzisiejszym informację o stanie
epidemiologicznym Powiatu Rawickiego. Mowa była o szczepieniach a obecnie panuje moda
na nieszczepienie dzieci. Na chwilę obecną na naszym terenie nie ma zagrożeń
epidemiologicznych. Może to jednak ulec zmianie, gdyż przebywają u nas osoby zza
wschodniej granicy a tam proces szczepień przebiega inaczej. Jest zdania, że potrzebna jest
akcja skierowana do kobiet, aby moda na nieszczepienie nie stała się zbyt powszechna.
Zwrócili się do niego mieszkańcy w kwestii długich kolejek w Wydziale Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Rawiczu związanych z niesprawnością systemu CEPiK. Według
danych z dnia wczorajszego na termin rejestracji oczekuje się prawie miesiąc. Poprosił Pana
Starostę o informację, ile osób rejestrujących prowadzi działalność gospodarczą związaną
z kupnem i handlem samochodami a ile jest osób prywatnych rejestrujących zakupiony na
własny użytek pojazd. Zapytał, czy nie można utworzyć stanowiska przeznaczonego właśnie
dla nich. Osoby handlujące samochodami rejestrują po kilka pojazdów przez co robi się
kolejka a zgodnie z przepisami w ciągu miesiąca należy przerejestrować samochód.
Antoni Jórdeczka – radny – wyraził zadowolenie z podjęcia uchwały o utworzeniu
Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski. Na początku samorządy
nie włączały się w działania przeciw powstaniu kopalni. Na początku obecnej kadencji Pan
Starosta przedstawił program działań Zarządu Powiatu i jednym z priorytetów była kwestia
zagrożenia budową kopalni odkrywkowej Oczkowice. Dzięki działaniom podjętym przez Pana
Starostę nawiązała się współpraca samorządów. Wszelkie podejmowane działania nie
przynosiły efektów, ponieważ gmina lub powiat nie mogły być stroną w sprawie. Należało
pomyśleć o innej formie zorganizowania się i tak powstało Stowarzyszenie.
Agata Roszak – radna – w imieniu własnym oraz Pani trener Klubu Sarnowianka
podziękowała za przyznanie funduszy na turniej halowy piłki nożnej im. Łukasza
Cieplińskiego.
Szymon Węcłaś – radny – w związku z przebudową torów kolejowych w Rawiczu
wyznaczono objazd dla pojazdów rolniczych. Z Ronda im. Jerzego Zelka wszystkie te pojazdy
kierowane są do Rawicza na Rondo Biały Orzeł i dalej na Rondo Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zapytał, czy Komisja Bezpieczeństwa mogłaby wyrazić zgodę na
bezpośredni przejazd z Ronda im. Jerzego Zelka do Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że upór jego i Burmistrza Rawicza
spowodował, że wyznaczono objazd. Pierwsze założenia były takie, że wskazano objazd
przez Masłowo dla pojazdów do 3,5 tony. Komisja zaopiniowała objazd pod warunkiem
należytego wykonania i utrzymania, za które odpowiada zarządca drogi. Prowadzono
rozmowy z PKP w kwestii objazdu dla ciągników. Wielu rolników z terenu południowej
wielkopolski jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów w rejonie Wąsosza, Góry i okolic. Droga
nr 36 jest dla nich kluczowa, jeśli chodzi o dojazd do pól. Projektant zaproponował 70 km
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objazd przez Żmigród, który był nie do przyjęcia. Policja znacznie wcześniej wskazywała
obecne rozwiązanie ale wykonawca nie brał pod uwagę dopuszczenia ciągników na okres
przebudowy przez obwodnicę drogi nr 36, gdyż wymaga to zgody GDDKiA. W oczekiwaniu na
decyzję GDDKiA wyznaczono obecny objazd. Udało się także osiągnąć pewien kompromis,
jeśli chodzi o przejście dla pieszych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego do dnia 30 kwietnia br. Poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu
Rawickiego odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. Na zakończenie złożył wszystkim Zebranym
życzenia świąteczne.
23. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XL sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.40.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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