OR. 0002.9.2018

Protokół nr XLIII/2018
z XLIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00.

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
XLIII 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.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Pakówce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu
Rawickiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018–2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XLII 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 XLII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 16 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XLII sesji”.
4.Interpelacje i zapytanie
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Państwo radni wnoszą interpelacje
lub zapytania.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że zmieniają się przepisy odnośnie możliwości pracy
w ramach tzw. nadgodzin wicedyrektorów szkół. Zaznaczył, że zmiany te spowodują
umniejszenie ich wynagrodzeń. W związku z powyższym zapytał, czy jest przygotowana
zmiana uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli. Jeśli
taka zmiana nie jest przygotowywana wnioskuje o zmianę Regulaminu w punkcie odnoszącym
się do wicedyrektorów szkół i zwiększenie przedziałów procentowych, które są na wysokości
od 14% do 38% o średnią, którą wicedyrektorzy stracą w wyniku tych zmian. Zaznaczył, że
pensja nauczyciela dyplomowanego, który ma nadgodziny jest zbieżna z wynagrodzeniem
wicedyrektora. Ponadto poprosił o pisemną informację odnośnie wysokości dodatków dla
dyrektorów i kierowników.
W trakcie wypowiedzi radnego Pana Jakuba Morysona na salę posiedzeń weszła radna Pani
Agata Roszak, a więc w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych.
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Jacek Gwizdek – Wicestarosta – powiedział, że rzeczywiście znany jest problem,
że dyrektorzy i wicedyrektorzy nie będą mogli już mieć tzw. nadgodzin. W związku z tym
zgłaszane były postulaty związane z koniecznością wywołania uchwały w sprawie zmiany
regulaminu wynagradzania pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach.
Podjęto już rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych, które opiniują Regulaminy
i stosowna uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że w Regulaminie w zakresie dodatków nie ujęto
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W zeszłym roku uchwałą z 29 czerwca
zwiększone zostały przedziały procentowe dla dyrektorów szkół i wicedyrektorów. W uchwale
tej nie zostało ujęte stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poprosił
o zastanowienie się nad możliwością zwiększenia przedziałów procentowych dla dyrektora
poradni.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – powiedział, że zmiana Regulaminu będzie uwzględniała
również ten element.
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.
Mariusz Suchanecki – radny – zapytał o przyczyny odwołania Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że Pan Piotr Popielas – Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej złożył rezygnację. Skutkiem złożenia rezygnacji jest
konieczność podjęcia uchwały o odwołaniu ze stanowiska. Wobec powyższego została
przygotowana uchwała o konkursie na stanowisko dyrektora. Pan Dyrektor jako jedną
z przyczyn rezygnacji wskazał kwestię uposażenia.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał o protesty okolicznych mieszkańców w związku z budową
boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. W trzeciej kadencji Rady, gdy grunty te
zostały przejęte od Gminy Rawicz pojawiły się protesty okolicznych mieszkańców, którzy nie
życzyli sobie boisk szkolnych i hałasu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że przy samym procesie wydawania
decyzji nie było większych problemów. Szkoła otrzymała teren od Gminy Rawicz za
symboliczną kwotę, pod warunkiem przeznaczenia go na cele oświatowe. Wpłynęło pismo od
jednego z mieszkańców. Pismo to było związane z etapem zagęszczania gruntów,
koniecznym przy budowie ściany oporowej warsztatów. Mieszkaniec stwierdził, że na skutek
tych prac popękały sufity w jego mieszkaniu. Powołana Komisja nie potwierdziła przypuszczeń
mieszkańca. Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Bernarda Piskorza – Kierownika Biura
Zarządzania Projektami i Funduszami i Pana Tomasza Smolarskiego – Pełnomocnika ds.
Turystyki z Gminy Rawicz na temat podpisania listu intencyjnego dotyczącego założenia
Stowarzyszenia „Rowerowa S5”.
Tomasz Smolarski – Pełnomocnik ds. Turystyki – powiedział, że podpisanie listu
intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania
trasy rowerowej wzdłuż drogi ekspresowej S5 będzie kolejnym krokiem na rzecz realizacji

3

długodystansowej trasy „Rowerowa S5”, która ma przebiegać przez Województwo
Dolnośląskie i Wielkopolskie. W marcu br. został przesłany projekt statutu Stowarzyszenia,
który może zostać uzupełniony o uwagi radnych. W ostatnich miesiącach miały miejsce
spotkania na temat wykorzystania dróg technicznych dla potrzeb turystyki. Idea ta została
rozszerzona o aspekt komunikacyjny. Prowadząc rozmowy w Dyrekcjach Dróg Krajowych
i Autostrad Wielkopolski i Wrocławia sugerowano zawiązanie Stowarzyszenia. Idee popierają
Wydziały Turystyki i Rekreacji uczelni wyższych Poznania i Wrocławia, Instytut Rozwoju
Terytorialnego z Wrocławia oraz Polska Organizacja Turystyczna.
Bernard Piskorz – Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami – powiedział, że nie
spodziewano się uzyskania wsparcia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W ubiegłym roku
Ministerstwo prowadziło nabór do inicjatywy pn. Partnerska Inicjatywa Miast. Ministerstwo
pilotażowo postanowiło zrealizować przedsięwzięcie na zasadzie wymiany doświadczeń
między miastami w trzech sieciach: rewitalizacja, mobilność miejska i jakość powietrza.
Postanowiono wykorzystać koncepcję Rowerowej S5, aby zgłosić ją do konkursu. Do
współpracy zaproszono Gminę Bojanowo i Żmigród i wspólnie złożono aplikację, z prośbą
o wsparcie doradcze. W toku współpracy z miastami wypłynął temat Rowerowej S5.
Ministerstwo wybrało firmę doradczą, jest nią Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa,
które będzie wspomagać gminy partnerskie. Powstanie dokument – Miejska Inicjatywa
Działania, który w formie strategicznej ma prezentować zamierzenia miast partnerskich.
Miasta partnerskie, które opracują najlepsze Miejskie Inicjatywy Działania mogą liczyć na
wsparcie finansowe Ministerstwa.
Tomasz Smolarski – Pełnomocnik ds. Turystyki – powiedział, że przekazano Ministerstwu
Inwestycji i Rozwoju informację, że odcinek od Leszna w kierunku Poznania znajduje się
w różnych fazach projektowych. Mimo, że gminy nie mają drogi i dróg serwisowych są
zainteresowane w przyszłości uczestnictwem w projekcie.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że jest osobiście zainteresowany rozwojem dróg
rowerowych w Wielkopolsce. Zapytał, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad
odnosi się do łączenia dróg serwisowych.
Tomasz Smolarski – Pełnomocnik ds. Turystyki – powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i autostrad odnosi się pozytywnie. Nie ma przeciwskazań odnośnie wykorzystania
dróg serwisowych. Ideą dróg serwisowych nie było, żeby były one połączone
i wykorzystywane do ruchu pojazdów. Pomysł zyska poparcie pod warunkiem wprowadzenia
zgodnego z przepisami oznakowania. Sugerowano powołanie Stowarzyszenia, aby większa
liczba gmin mogła przekazać ideę swojego projektu. Z punktu widzenia rowerzystów ma być to
oś wzdłuż linii kolejowej i drogowej. Cała infrastruktura, którą posiadają gminy ma zostać
połączona w jeden system, w trasę rowerową.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że droga S5 biegnie z Wrocławia do Poznania. Zapytał
czy podobne inicjatywy są podejmowane na Dolnym Śląsku.
Tomasz Smolarski – Pełnomocnik ds. Turystyki – powiedział, że uczestniczył w spotkaniu,
w którym udział wzięli przedstawiciele Gminy Trzebnica i Wisznia Mała. Sugestią było, aby
gminy przystępowały do Stowarzyszenia. Pojedyncze gminy wykorzystują w pewnych
odcinkach drogi ekspresowe, ale nie jest to na skalę połączenia obu województw i stworzenia
jednej długiej trasy. Najbardziej zaangażowane są Gminy Bojanowo i Żmigród.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Pakówce.

4

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 Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu - o omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu - powiedziała, że sprawa rozpatrywana była
czterokrotnie przez połączone Komisje Rady. Na jednym z posiedzeń Komisji wskazano
zlecenie postępowania audytowego. Audyt został przeprowadzony przez Audytora Starostwa
Powiatowego w Rawiczu, który przygotował sprawozdanie i na posiedzeniu połączonych
Komisji Rady w dniu 18 czerwca br. przedstawił wyniki przeprowadzonego audytu. Radnym
został przesłany materiał w przedmiotowej sprawie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu –
o odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – 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 XLIII/335/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Pakówce
było 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do
Rady 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. Następnie poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu –
o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że projekt uchwały został szeroko
omówiony na posiedzeniu Komisji Rady. W stosunku do uchwały, która obowiązywała
od 2002 r. są dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy liczby radnych wybieranych
w tegorocznych wyborach, będzie wybieranych 17 radnych. W powiecie rawickim mamy
mniejszą liczbę mieszkańców – poniżej 60 000. W związku z powyższym konieczna jest
zmiana granic okręgów wyborczych. W wyniku analizy przepisów kodeksu wyborczego,
z uwagi na fakt, iż w przypadku trzech gmin liczba mandatów jest niższa niż 3, zachodzi
konieczność połączenia Gmin Pakosław i Jutrosin w jeden okręg wyborczy oraz Gmin
Bojanowo i Miejska Górka również w jeden okręg wyborczy. W okręgu wyborczym nr 1
(Gmina Bojanowo i Gmina Miejska Górka) wybieranych będzie 5 radnych, w okręgu nr 2
(Gmina Jutrosin i Gmina Pakosław) - 4 radnych, a w okręgu nr 3 (Gmina Rawicz) - 8 radnych.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że na posiedzeniu Komisji była mowa, że opinia rady
gminy nie jest wiążąca. Zaznaczył, że Gmina Rawicz nie podjęła uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego.
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Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – wyjaśniła, że opinia gmin jest konieczna
w przypadku połączenia ich w jeden okręg wyborczy. W chwili obecnej mamy wszystkie opinie
łączonych gmin, są pozytywne. Gmina Rawicz nie musiała podejmować uchwały, ponieważ
funkcjonuje jako samodzielny okręg wyborczy.
Antoni Jórdeczka – radny – powiedział, że do połączenia Gminy Bojanowo i Gminy Miejska
Górka w jeden okręg wyborczy doszło, dlatego że w Gminie Bojanowo zabrakło tylko 7
mieszkańców, aby utworzony został odrębny okręg wyborczy. Sprzeciw wobec łączenia
w takim przypadku Gmin winien dotrzeć do sprawujących władzę. Dla połowy mieszkańców
powiatu rawickiego nie będą to demokratyczne wybory, bo będą oddawać głosy na ludzi
nieznanych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Izabelę Sarnowską
– Sekretarza Powiatu – o odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, 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 XLIII/336/18
w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego
było 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Zarządu i Komisji. Następnie poprosił Panią
Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu - powiedziała, że w związku z wejściem w życie
z dniem 19 maja br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych, którym między innymi obniżone zostało o 20%
maksymalne i minimalne wynagrodzenie zasadnicze samorządowców zatrudnionych na
podstawie wyboru, niezbędne jest ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego.
W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawione zostały progi wynagrodzenia wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów, wysokość obecnego wynagrodzenia Starosty Rawickiego,
ustalona Uchwałą Rady Powiatu Rawickiego Nr II/1/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz
propozycja wynagrodzenia, zgodna z Rozporządzeniem. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem
obecnie otrzymywanym przez Pana Starostę a proponowanym wynosi na niekorzyść
otrzymującego wynagrodzenie 54 zł.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zaznaczył, że na posiedzeniu Komisji Rady
odbyła się dyskusja na temat, że władza ustawodawcza wywiera wpływ na sposób w jaki
działają samorządy, w wyniku czego samorządność zostaje naruszona.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że radni powinni decydować samodzielnie.
Powiedział, że zachęca do wstrzymania się od głosu.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że do tej pory przekazywane były
informacje, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały wydane zostanie zarządzenie zastępcze
przez Wojewodę Wielkopolskiego, który ustali wynagrodzenie dla Starosty w oparciu
o Rozporządzenie. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że Wojewoda nie ma podstaw
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prawnych, aby zarządzenie zastępcze wydać. Pojawiają się głosy, że w momencie kiedy Rada
nie podejmie uchwały ustalającej wynagrodzenie i Pan Starosta otrzyma wynagrodzenie
niezgodne z Rozporządzeniem, może być zarzut w stosunku do osób podpisujących listy płac.
Mówi się nawet o zarzutach prokuratorskich, dyscyplinie finansów publicznych. Zarządzenie
zastępcze wydaje się formą najłagodniejszą z tych, o których mówi się w dniu dzisiejszym.
Powiedziała, że niepodjęcie uchwały wiąże się z konsekwencjami. Prezydent wskazał, że
jeżeli okaże się, że mamy niekonstytucyjność przepisów to poda tą ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że jest przekonany, że to Rozporządzenie zostało
wydane niezgodnie z prawem. Prawo samorządowe zmienia się ustawami, nie
rozporządzeniami i o tym należy pamiętać.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że na pierwszej sesji Rada ustaliła wynagrodzenie dla
Starosty Rawickiego. Zapytał kto wygasił uchwałę Rady, podjętą na pierwszej sesji.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że nikt nie wygasił, ona straci moc
uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego. Progi ustalone
Rozporządzeniem nie są zgodne z progami w oparciu o które, ustalono wynagrodzenie
w 2014 r.
Antoni Jórdeczka – radny – powiedział, że w tym przypadku odpowiedzialność poniosą
osoby, które podpisują Staroście wynagrodzenie. Nie można dopuścić do takiej sytuacji.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki - powiedział, że w powiecie rawickim większość
samorządów podjęło uchwały. Zaznaczył, że w przypadku wynagrodzenia Starosty chodzi
o obniżenie o kwotę 54 zł. Badania nastrojów społecznych pokazały, że 60% społeczeństwa
popiera obniżenie wynagrodzeń. Rozumie, że Rada chce pokazać niezależność, ale w wyniku
niepodjęcia uchwały w niekomfortowej sytuacji znajdzie się Pani Skarbnik oraz jego osoba.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejna „pałeczka samorządności”
z rąk radnych została wytrącona. Następnie poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza
Powiatu – o odczytania projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, 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 XLIII/337/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rawickiego
było 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie Członkowie Komisji otrzymali. Następnie poprosił Pana Kazimierza Maciaszka –
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
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Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że zgodnie z art.
35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 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. Szczegółowy podział środków został
przedstawiony w załączniku do uchwały. Wprowadzone zmiany wynikają z niższego niż
zakładano wykonania wydatków w zakresie rehabilitacji zawodowej na zadaniu „jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej”. Wnioskowane przez beneficjentów środki były
niższe od planowanych o 8 tys. zł. Kwotę tą przeznacza się na zadanie „zwrot kosztów
doposażenia stanowiska 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 XLIII/338/18
w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego w sprawie określenia
zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. 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 r.:
- dochody ogółem zwiększono o 438.962,62 zł, w tym bieżące o 245.600,62 zl oraz majątkowe
o 193.362,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 438.962,62 zł, w tym bieżące o 403.558,91 zł oraz majątkowe
o 35.403,71 zł.
W wykazie przedsięwzięć:
1) w poz. 1.1.2.1 zwiększono łączne nakłady finansowe limit 2018 i limit zobowiązań o 10.000
zł, w związku z zaplanowaniem nieprzewidzianych umową o dofinansowanie wydatków
niekwalifikowanych związanych m.in. z nadzorem archeologicznym, wartość zadania
w 2018 roku wynosi:
a) § 6050 – 10.000,00 zł,
b) § 6057 – 3.450.058,41 zł,
c) § 6059 – 1.157.086,94 zł, razem 4.617.145,35 zł,
2) w poz. 1.3.2.2 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 i limit zobowiązań
o 35.242,00 zł w związku z 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLIII/339/18
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w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2018 - 2027
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie 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 od Wojewody
Wielkopolskiego informację o zwiększeniu dotacji o 28.000,00 zł na dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych
w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, o 60.794,00 zł na
sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażaków, o 30.448,00 zł
na wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, o 20.790,00 zł na realizację zadań
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Gmina Bojanowo zwiększa
pomoc finansową o 39.467,00 zł na inwestycję drogową Bojanowo - Sowiny. Gmina Pakosław
udziela pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł na inwestycję drogową w Pakosławiu.
Zwiększono środki od ARiMR na zalesianie w kwocie 5.727,00 zł. Pozostałe dochody
zwiększono m.in. z tytułu dotacji na dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, opłat za
zatrudnianie cudzoziemców, umniejszono - odsetki bankowe.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 226.709,00 zł,
2. PZD w Rawiczu:
- zwiększa o 78.934,00 zł zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km",
- zwiększa o 10.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz
na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu” oraz łączne nakłady z tytułu
wydatków niekwalifikowalnych nie przewidzianych w umowie na dofinansowanie, polegających
m.in. na sfinansowaniu nadzoru archeologicznego,
- wprowadza zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Rawicz - Dubin
w m. Pakosław ul. Kolejowa" w kwocie 300.000,00 zł,
3. ZSS w Rawiczu - umniejsza o 88.000,00 zł zadanie pn. "Przebudowa zaplecza sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu" w związku z nieotrzymaniem
dofinansowania,
4. ZSZ w Rawiczu - zwiększa zadanie pn. "Budowa instalacji do usuwania dymu z klatek
schodowych w budynkach A i C" oraz łączne nakłady o 35.242,00 zł,
5. SP w Rawiczu - wprowadza zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego-Szpital
Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o." w kwocie 80.000,00 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PUP w Rawiczu - zwiększa o 9.300,00 zł na koszty związane z obsługą zatrudniania
cudzoziemców, m.in. na wypłatę dodatków dla pracowników,
2. PZD w Rawiczu - przenosi 670,00 zł na ubezpieczenie mienia,
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3. SP w Rawiczu - zwiększa 20.790,00 zł na świadczenia wynikające z Karty Polaka oraz
5.727,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie, przenosi 2.500,00 zł na zakup nagród,
900,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup analizatora zawartości alkoholu-alkomatu
Iblow dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz 9.600,00 zł na umowę zlecenie
z geologiem,
4. PPP - zwiększa 24,00 zł na opłaty pocztowe oraz 426,00 zł na pomoc zdrowotną dla
nauczyciela-emeryta,
5. na zakupy nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" I LO w Rawiczu
zwiększa o 12.000,00 zł, ZSZ w Rawiczu o 12.000,00 zł, ZSS w Rawiczu o 4.000,00 zł,
6. KP PSP w Rawiczu - przenosi 1.236,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla strażaków,
zwiększa o 60.794,00 zł na skutki podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażaków oraz
o 30.448,00 zł na zakup 8 kpl. ubrań dla strażaków,
7. I LO w Rawiczu - zwiększa 7.637,00 zł na przebudowę i remont budynku dydaktycznego,
8. z planu POW w Łaszczynie przeniesiono do ZSZ w Rawiczu 281,00 na składkę zdrowotną
za ucznia.
W zadaniach związanych z Ochroną Środowiska przeniesiono 92.500,00 zł do PZD
w Rawiczu na zakup fotopułapki do monitorowania wyrzucania śmieci (2.500,00 zł) oraz na
naprawę kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 5498P w m. Domaradzice
(90.000,00 zł).
Zmniejszono rezerwę na realizację zadań oświatowych o 6.426,00 zł oraz rezerwę ogólną
o 7.479,09 zł.
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 XLIII/340/18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Pan Adam Sperzyński – Starosta
Rawicki odpowiedział już częściowo na interpelacje a pozostała część udzielona zostanie
pisemnie.
13. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał ponadto, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Szymon Węcłaś – radny – podziękował za realizację inwestycji w gminie Pakosław.
Agata Roszak – radna – poprosiła o ponowne złożenie do Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad pisma w sprawie przebudowy skrzyżowania na drodze nr 36 z drogą powiatową
w miejscowości Sarnówka.
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Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że takie pismo
zostało wysłane ze strony zarówno powiatu, jak i gminy. Do tej pory nie wpłynęła odpowiedź.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy wczorajsza wichura spowodowała
szkody na drogach.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że nie odnotowano
żadnych szkód na drogach.
Maciej Dubiel – Burmistrz Bojanowa - podziękował za planowaną realizację drogi
w Bojanowie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował za podjęcie uchwały zmieniającej budżet
powiatu na 2018 rok. Zmiany te m.in. umożliwią poprawienie kanalizacji w Domaradzicach
i realizację zadań w szkołach. Podziękował Gminie Pakosław za zabezpieczenie środków
finansowych umożliwiających wspólne zrealizowanie inwestycji. Poinformował, że podczas
spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dotyczącym aktualizacji strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku, pokazano dane statystyczne na temat
jakości życia mieszkańców poszczególnych powiatów. Jako że powiat rawicki nie wypada
najlepiej, zwrócił się z prośbą do Marszałka, aby program WRPO stworzył powiatom słabiej
rozwiniętym szansę dorównania tym o lepszej jakości życia mieszkańców.
14. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – życzył wszystkim udanych wakacji. Następnie
powiedział: „Zamykam XLIII sesję Rady Powiatu Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 16.45.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
inspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Honorata Biernat
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