OR. 0002.6.2018

Protokół nr XLI/2018
z XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 26 kwietnia 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. 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. Adam Bandura
2. Andrzej Walus

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XLI sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co
stanowi 90% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w § 13
ust. 3 pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub
sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Przed posiedzeniem Rady odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji, na którym Komisje zawnioskowały o przeprowadzenie kontroli finansowej
w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce przez pracowników Starostwa. Wobec powyższego
wniósł o wykreślenie z porządku obrad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Powiedział, że zgodnie z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada może wprowadzić zmiany
w porządku bezwzględną większością ustawowego składu rady. Następnie przystąpiono do
głosowania nad zmianą porządku obrad tj. wykreśleniem pkt 12.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za wykreśleniem pkt. 12 z porządku obrad
było 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
zmiany porządku obrad”.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XL.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2017 roku
i planie robót na drogach w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2025”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej
prowadzonych przez Powiat Rawicki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XL 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 XL sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XL sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Państwo radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zygmunt Wolny – radny – przebudowywana jest droga kolejowa Rawicz – Leszno. W latach
poprzednich był problem z odprowadzaniem wód opadowych z rejonu dworca PKP. Zapytał,
Pana Starostę i Burmistrza Rawicza, czy w realizowanym projekcie jest przewidziane
zwiększenie przepustowości rur odprowadzających wodę w kierunku Masłowa.
Ponadto zapytał o etap realizacji budowy ścieżki realizowanej przez GDDKiA od Ronda
Sarnowskiego do Miejskiej Górki.
Poprosił o zestawienie, jaką dokumentację opracowano w latach 2015-2017 w kwestii budowy,
przebudowy, remontu mienia powiatu rawickiego.
Mariusz Suchanecki – radny – w imieniu mieszkańców Dębna Polskiego zaniepokojonych
brakiem bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów poruszających się ul. Rawicką zapytał:
- czy w 2018 roku planowana jest budowa kolejnego odcinka chodnika na ul. Rawickiej
w Dębnie Polskim.
- czy powiat planuje budowę ciągu pieszo-rowerowego od granic miasta Rawicza tj.
ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ze starą drogą krajową nr 5 w okolicach stacji benzynowej
(zał. 3 do protokołu).
Romuald Krzyżosiak – radny – w dniu 25 maja br. upływa termin wdrożenia RODO. Zapytał,
jak wygląda wdrożenie w jednostkach podległych powiatowi.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – z uwagi, iż nie analizował tego zakresu projektu
o szczegółową informację poprosił Pana Pawła Szybaja – Zastępcę Burmistrza Gminy
Rawicz. Odnosząc się do ścieżki Sarnowa – Miejska Górka powiedział, że w niektórych
miejscach ścieżka według nowych przepisów wymaga tzw. odstępstw a odstępstwa na
budowę wydaje Minister Infrastruktury. Na chwilę obecną postępowanie toczy się u Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Ustaliliśmy, że odstępstwa
w Ministerstwie zostały uzgodnione, nie ma natomiast decyzji Wojewody Wielkopolskiego
o pozwoleniu na budowę. Na etapie projektowania Powiat uzgadniał wszystkie kwestie
dotyczące powiatu.
Odpowiadając na interpelację radnego, Pana Zygmunta Wolnego powiedział, że zestawienie
zostanie przygotowane.
Odpowiadając na interpelację radnego, Pana Mariusza Suchaneckiego powiedział, że
zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
Jeżeli chodzi o RODO jesteśmy przygotowani do wdrożenia. O szczegóły wprowadzenia
dyrektywy RODO poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – zadanie wdrożenia RODO zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu będzie wykonywane przez firmę zewnętrzną na zasadzie outsourcingu.
W dniu 16 maja br. we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu przeprowadzone
zostaną audyty, w oparciu o które zostanie przygotowana dokumentacja. W przyszłym
tygodniu jednostki będą podpisywały umowy. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –
GIODO dla jednostek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa
będzie Pan Robert Kozal. Dla pozostałych jednostek organizacyjnych funkcję tą pełnić będzie
kancelaria prawna z Poznania na zasadzie outsourcingu.
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – odnośnie ścieżki rowerowej powiedział,
że wykonawca administracyjnie jest przygotowany. W kwestii odwodnienia były rozmowy
z Dyrekcją PKP oraz przedstawicielami wykonawcy Firmy Astaldi. Nasze zastrzeżenia budziło
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rozwiązanie odwodnienia tunelu budowanego pod przejazdem kolejowym. Zamienione
zostaną zbiorniki, które naszym zdaniem zostały zaprojektowane o zbyt małej pojemności.
Uwzględnione zostały nasze spostrzeżenia do projektu odnośnie sposobu konserwacji oraz
dalszego utrzymania pomp odwadniających. Z uwagi, że teren ten borykał się z kłopotami
gospodarki wodno-ściekowej dlatego mają być sprawdzone wszystkie miejsca niedrożności.
Temat jest znany PKP i ma nadzieję, że będzie rozwiązany.
Zygmunt Wolny – radny – w III i IV kadencji temat zalania okolic dworca PKP powracał po
obfitszych opadach. Podejrzewaliśmy, że załamania są w części kolejowej. Pozostaje pytanie,
czy nitka będzie wymieniona na nową a właściciel dokona sprawdzenia wszystkich dopływów.
Poprosił, aby samorządy będące właścicielami ulic w okolicy PKP sprawdziły niedrożności
w okresie budowy.
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – PKP deklaruje, że wszystkie miejsca
na tym terenie zostaną sprawdzone. Gmina zadeklarowała gotowość pomocy.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dworzec PKP nie jest podłączony do kanalizacji
sanitarnej. Zapytał, czy w ramach projektu przewidziane jest podłączenie budynku dworca do
sieci kanalizacji sanitarnej.
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – powiedział, że nie jest zorientowany,
czy będzie wpięcie ale sprawdzi to.
Mariusz Suchanecki – radny – mieszkańcy zgłaszają uwagi odnośnie dworca PKS, gdyż
pasażerowie nie wiedzą z którego przystanku odjeżdża autobus. Zapytał, czy kwestia ta była
regulowana z firmą Mila, czy też z PKS Poznań, czy mieszkańcy mają wiedzę z którego
przystanku i o której godzinie odjeżdża PKS, bo na ten moment panuje chaos.
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – wszystkie uzgodnienia dotyczące
zmiany lokalizacji dworca PKS były wcześniej uzgadniane. PKS i Firma Mila szybko podjęła
kroki o zmianie lokalizacji. Monitujemy te kwestie bo jesteśmy niezadowoleni. Dużym
utrudnieniem jest parkowanie autobusów, które zajmują miejsca parkingowe innym pojazdom.
Uruchomiony jest teren, który rozładowuje sytuację i z którego korzystać mogą podróżni.
Firma Mila poczyniła rozmowy z PKP odnośnie wynajęcia innego terenu. Wyraził nadzieję, że
tylko kwestią czasu jest unormowanie tej sprawy.
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.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał, jak wygląda Zrównoważony Rozwój Województwa
Wielkopolskiego w programach przedstawianych przez Marszałka Województwa w kontekście
dróg naszego powiatu. Zapytał, czego dotyczą zmiany w uchwale dotyczącej godzin pracy
aptek.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – właściciel apteki „Cef@rm 36,6” poinformował
Starostwo o zawieszeniu działalności spowodowanej remontem. Wobec powyższego od
miesiąca lipca ww apteka zostanie wyłączona z dyżurowania.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2017
roku i planie robót na drogach w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
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 Henryka Lipowczyka - Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg w Rawiczu - o omówienie informacji i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że w roku ubiegłym
wykonana została laserowa diagnostyka stanu nawierzchni drogowej, która polegała na
automatycznej rejestracji i ocenie uszkodzeń. Według tej oceny stan dróg powiatowych
przedstawia się następująco: - klasa A (bardzo dobra) 24%, - klasa B 12%, - klasa C 46%,
- klasa D 18%. Oceniono drogi pod względem szorstkości i spękań oraz kolein. Ponadto
przebadaniu podlegało oznakowanie poziome, pionowe, odwodnienie, rowy. Największe
nieprawidłowości występują przy rowach przydrożnych, spowodowane to jest niedrożnością
zjazdów na pola. Zgodnie z ustawą o drogach ich utrzymanie należy do właścicieli. Budżet
jednostki wynosił 4.881.264 zł, wydatkowano 4.840.665,49 zł.
W 2017 r. wykonano m.in. następujące inwestycje:
 przebudowano drogę powiatową Nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku Łaszczyn-Wiadukt
DK36. Zadanie współfinansowane przez Gminę Rawicz w kwocie 500.000 zł. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 1.098.902,78 zł.
 przebudowano drogę powiatową Nr 5532P w m. Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego
Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej.
Natomiast we współpracy z gminami:
 w partnerstwie z Gminą Miejska Górka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 przebudowano drogę powiatową Nr 5483P w miejscowości Dąbrowa.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 20.368,80 zł.
 w partnerstwie z Gminą Pakosław w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 przebudowano drogę powiatową Nr 5484P na odcinku Chojno – Golejewko
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 19. 879,83 zł.
 w partnerstwie z Gminą Rawicz przebudowano drogę powiatową Nr 5501P w m. Dębno
Polskie ul. Rawicka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 23.983,16 zł.
 przebudowano drogę-ścieżkę pieszo-rowerową wraz z kanalizacją deszczową na ul.
Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej nr 5504P. Zadanie zostało zrealizowane
przy 50% współfinansowaniu Gminy Pakosław w kwocie 68.954,92 zł. Całkowity koszt
wyniósł 137.909,85 zł. W/w zadanie realizowane było ze środków z zakresu Ochrony
Środowiska.
 przebudowano chodnik w miejscowości Sowy przy drodze powiatowej nr 5491P. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 139.412,94 zł przy 50% współfinansowaniu przez Gminę
Pakosław w kwocie 69.706,47 zł.
Pozostałe prace to prace utrzymaniowe – wykaszanie rowów, poboczy, malowanie pasów,
wymiana oznakowania. Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpił do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLI/320/18
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w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2017 roku i planie robót na drogach
w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 2017.
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 Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika
Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie sprawozdania.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
sprawozdanie obejmuje realizację zadań w 2017 roku przez powiatowe jednostki
organizacyjne. W sprawozdaniu ujęte zostały zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane
zadania z powodu braku środków finansowych bądź zmiany przepisów prawnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia o odczytanie projektu uchwały poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpił do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLI/321/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2025” za rok 2017
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2025”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze Strategią
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 Strategii.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w związku
z wprowadzonym przez Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju monitoringiem realizacji
Strategii, na wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy, Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska pewne zadania
zostały zmienione. Zadania zmieniono w karcie projektu strategicznego nr 1.1, 1.2, 1.3, 3.2,
3.4.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia o odczytanie projektu uchwały poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 XLI/322/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia
2016r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025”
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8
Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy.
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
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie realizować będą projekt w ramach projektu
8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. W szkołach robione są diagnozy. Do dnia 18 maja
można składać wnioski. 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 XLI/323/18
w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie
8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej
prowadzonych przez Powiat Rawicki.
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
w związku ze zmianą zapisów w Karcie Nauczyciela zaistniała konieczność podjęcia nowej
uchwały. Postanowienia uchwały dostosowano do zmienianych zapisów Karty Nauczyciela,
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między innymi zmniejszono wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z 26 do 22 godz. Projekt uchwały
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, został
pozytywnie zaopiniowany przez władze statutowe związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli. 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 XLI/324/18
w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim w roku 2017.
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
ocena zasobów pomocy społecznej za dany rok kalendarzowy przedstawiana jest na
podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dane zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej
już wcześniej przedłożone zostały Wysokiej Radzie i zatwierdzone dane dotyczące liczby osób
pozostających w obszarze wsparcia, szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dzisiejsze
zestawienie obejmuje budżet innych jednostek i nakłady Powiatu Rawickiego związane
z pomocą społeczną i tzw. obszarami polityki społecznej. Za rok 2017 wynoszą one
17.345.360 zł. W latach kolejnych planowana jest ta kwota powiększona o wskaźnik inflacji.
Obejmuje ona wydatki zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności, wydatki związane z dofinansowywaniem zadań z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych (środki PFRON), stypendia motywacyjne dla uczniów wchodzące
w obszar wsparcia materialnego. W kontekście powiatu rawickiego jesteśmy społeczeństwem,
gdzie spada liczba osób w wieku produkcyjnym, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym
i przedprodukcyjnym. Ogólna tendencja to starzejące się społeczeństwo, wobec czego nasze
działania powinny być nakierowane na wsparcie osób w obszarze senioralnym. Wzrasta także
liczba osób niepełnosprawnych, pojawiają się coraz większe wskaźniki niepełnosprawności.
Deinstytucjonalizacja pomocy społecznej, deinstytucjonalizacja usług socjalnych to kolejna
strategia przygotowywana do przyjęcia przez Radę Powiatu Rawickiego, Gminy Powiatu
Rawickiego. 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 XLI/325/18
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2017
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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12. 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 zmniejszono o 1.648.674,86 zł, w tym zwiększono dochody bieżące
o 14.000 zł oraz zmniejszono majątkowe o 1.662.674,86 zł,
 wydatki ogółem zmniejszono o 1.481.674,86 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące
o 181.430 zł oraz zmniejszono majątkowe o 1.663.104,86 zł.
Wprowadzono wolne środki w kwocie 167.000 zł na pokrycie deficytu budżetu.
W wykazie przedsięwzięć:
1. w poz. 1.1.2.1 umniejszono Łączne nakłady finansowe o 2.800.996,58 zł, Limit 2018
i Limit zobowiązań o 2.748.310,93 zł, w związku z podpisaniem aneksu o
dofinansowanie projektu ze środków unijnych i urealnieniem wartości zadania,
2. w poz. 1.3.2.3 zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2018 i Limit zobowiązań o
227.225 zł w związku wyższymi kosztami zadania niż planowano.
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 XLI/326/18
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2018-2027
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
13. 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.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że otrzymano pomoc finansową od Gminy
Bojanowo w kwocie 13.725,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz 250.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Bojanowo - Sowiny. Zgodnie z
Uchwałą Nr XLIV/992/18 Semiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.
Powiat Rawicki otrzymał pomoc finansową w kwocie 130.000 zł na przebudowę boiska przy
Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na
dofinansowanie ze środków unijnych projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
Poniec-Rawicz umniejszono dofinansowanie o 2.056.829,86 zł. Zwiększono dochody o 4.430
zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego w DPS
Pakówka oraz 10.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS Osiek.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. zwiększono zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby
Warsztatów Terapii Zajęciowej" o 13.725 zł,
2. zwiększono zadanie pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu (...) o kwotę 227.225 zł, w tym z pomocy finansowej od
województwa 130.000 zł,
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3. zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 323.256,07 zł,
4. wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny
na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km" w kwocie 500.000 zł, w tym
z pomocy finansowej Gminy Bojanowo 250.000 zł,
5. wprowadzono zadanie pn. "Zakup suszarki przemysłowej do pralni" w kwocie 21.000 zł,
6. umniejszono zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz,
odcinek od Wiaduktu DK36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu" o 2.748.310,93 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. DPS Pakówka - przenosi 23.413 zł na wypłatę premii oraz na refundację za zakup
okularów korekcyjnych, przenosi 3.645 zł oraz zwiększa o 4.430 zł m.in. na zakup anten
i wzmacniaczy TV, płytek, badania lekarskie pracowników, zwiększa o 50.000 zł na
naprawę centrali systemu ppoż, przeniesienie wyłącznika prądu, malowanie gzymsu
w budynku Gniazdo oraz rozbiórkę budynku "Jałownik",
2. PZD w Rawiczu - zwiększa o 117.000 zł m.in. na wycinkę drzew, ścinkę poboczy, bieżące
utrzymanie mostów,
3. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 3.000 zł na wymianę automatyki kotła,
4. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 17.572 zł m.in. na bieżące naprawy, podatek
VAT, zakupy, umowy zlecenia, 1.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dla KPP
w Rawiczu walizki edukacyjnej na działania profilaktyczne, 513 zł w ramach Ochrony
Środowiska na składki od umowy zlecenia na opracowanie raportu z realizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2016-2017,
5. DPS Osiek - zwiększa o 10.000 zł oraz przenosi 15.450 zł m.in. na zwiększenie
wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem fizjoterapeuty, konserwacje i naprawy oraz na
przeprowadzenie procedury z zakresu zamówień publicznych,
6. PINB w Rawiczu - przenosi 300 zł na szkolenie.
7. ZSS w Rawiczu, ZSZ w Rawiczu, I LO w Rawiczu - zwiększają środki ogółem o 7.000 zł
w związku z przystąpieniem przez szkoły do Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
Umniejszono rezerwę ogólną o 10.000 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 167.000 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 XLI/327/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki odpowiedział już częściowo na interpelacje a na pozostałe udzielona zostanie
odpowiedź pisemna.
15. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał ponadto, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi. Przypomniał o obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego do dnia 30 kwietnia br. Poinformował, że kolejna sesja Rady
Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 24 maja 2018 r.
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16. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XLI sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.35.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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