OR. 0002.12.2018

Protokół nr XLV/2018
z XLIV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu
w dniu 18 października 2018 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1. Adam Bandura
2. Ryszard Bijak
3. Wiesław Ceglarek
4. Sławomir Gwizdek
5. Antoni Jórdeczka
6. Rudolf Kołeczko
7. Romuald Krzyżosiak
8. Zdzisław Maćkowiak
9. Paweł Matysiak
10. Ireneusz Młynek
11. Jakub Moryson
12. Antoni Sędłak
13. Mariusz Suchanecki
14. Krzysztof Synoracki
15. Leon Świtała
16. Andrzej Walus
17. Szymon Węcłaś
18. Zygmunt Wolny
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
19. Agata Roszak
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XLV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co
stanowi 95% 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. W dniu 15 października br. odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego, podczas którego Radni jednogłośnie podjęli
wniosek o przełożenie na kolejne posiedzenie komisji rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. W związku
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z powyższym wniósł o wycofanie z porządku obrad pkt 14: Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995
z późn. zm.) rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady. Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za zmianą porządku obrad
było 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
zmiany porządku obrad”, wobec powyższego zmieni się numeracja punktów.
Poinformował, że Pani Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju
pismem z dnia 16 października br. zwróciła się z prośbą (załącznik nr 3 do protokołu)
o zmianę porządku obrad tj. rozpatrzenie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu Powiatu Rawickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, po podjęciu przez Radę uchwały
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Następnie przystąpiono do
głosowania nad zmianą porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za zmianą porządku obrad
było 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada dokonała
zmiany porządku obrad”, wobec powyższego zmieni się numeracja punktów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 marca 2018 r. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia
o nazwie: „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
Radnych Rady Powiatu Rawickiego.
15. Podsumowanie kadencji Powiatu Rawickiego 2014-2018 przez Starostę Rawickiego.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.
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3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XLIV 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 XLIV sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 18 radnych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XLIV sesji”.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Państwo radni wnoszą interpelacje
lub zapytania.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział, że prosi o informację na temat postępowania
sądowego apteki w Jutrosinie przeciw Powiatowi Rawickiemu, na jakim etapie jest
postępowanie. Jeśli jest zakończone to o rezultacie postanowienia sądu (załącznik nr 4 do
protokołu).
Druga interpelacja dotyczy przebudowy ul. Nowej w m. Dąbrowa w Gminie Miejska Górka
łączącej się z ul. Dubińską (drogą powiatową). Zapytał, jak uzgodniono projekt skrzyżowania
tych ulic, że krawężnik chodnikowy i jezdnie mają różne poziomy w miejscu połączenia
(załącznik nr 5 do protokołu).
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 6
do protokołu).
Następnie przedstawił prezentację, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
Mariusz Suchanecki – radny – rowerzyści cieszą się, że powstanie ścieżka z Rawicza do
Osieka. Zapytał z jakiej nawierzchni planuje się ją wykonać.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – rowerzyści oczekują nawierzchni asfaltowej i
założenie było takie, aby odcinki pomiędzy miejscowościami były z nawierzchni asfaltowej a
w miejscowościach z kostki bezfazowej. W ostatnim czasie Gmina Żmigród inwestuje
w infrastrukturę rowerową i pojawiła się ciekawa technologia betonu wałowanego.
Na całym odcinku ścieżki nie będzie kładziona kostka z uwagi, że jest to drogie rozwiązanie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych
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Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powiedziała, że
stopień realizacji środków finansowych na dzień 30 września 2018 r. powoduje proponowane
zmiany w uchwale. W rehabilitacji zawodowej zwalniamy 14.000 zł z zadania wydatki na
instrumenty i usługi rynku pracy, z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych zwalniamy
8.683 zł, z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki zwalniamy 725 zł. Łącznie w
kwocie 23.408 zł zwiększamy plan na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/351/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 29 marca 2018 r. 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 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach 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. Następnie 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
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 obejmuje: dane dotyczące liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół jak i słuchaczy w
szkołach dla dorosłych, - efekty jakości pracy szkół, - realizację programów, projektów ze
wskazaniem źródeł finansowania, - efekty jakości pracy Poradni PsychologicznoPedagogicznej, - informację dotyczącą form realizowanego nadzoru pedagogicznego przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, - wskaźniki pracy szkół, - informację na temat szkół
niepublicznych, - informację na temat egzaminów zewnętrznych do których przystępowali
uczniowie i słuchacze szkół, - informację o losach absolwentów. Następnie odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/352/18
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki
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było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia
o nazwie: „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”.
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 Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty,
Promocji i Rozwoju – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - zgodnie z ustaleniami
podjętymi w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Jutrosinie przez Starostę Rawickiego, Wójta
i Burmistrzów Gmin Powiatu Rawickiego oraz pismem Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego z 26 września br. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego oraz Gmin
z terenu Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Rawiczu” i zmiany finansowania udziału uczniów w rywalizacji w ramach kalendarza
zawodów sportowych zaistniała potrzeba wywołania uchwały. Propozycja finansowania
realizacji zadań publicznych przez Powiat Rawicki uzyskała pozytywną opinię Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/353/18
w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia
o nazwie: „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”
było 18 radnych
- stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
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 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
projekt uchwały określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Rawickiego określa załącznik nr 1 do projektu uchwały. Natomiast załącznik nr 2 określa
dostępność świadczeń w porze nocnej, niedziele i święta tzw. dyżury nocne, które pełnione
będą od godz. 22.00 do godz. 24.00 tygodniami przez poszczególne apteki. Harmonogram
został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Burmistrza
Bojanowa, Burmistrza Miejskiej Górki, Wójta Gminy Pakosław oraz Burmistrza Gminy Rawicz
w części Załącznika Nr 1 do uchwały. Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez
Burmistrza Gminy Rawicz w części określonej w Załączniku nr 2 do uchwały, który wskazał, że
w Rawiczu powinna być czynna choć jedna apteka pełniąca dyżur przez całą dobę. Również
Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wyraziło pozytywną
opinię. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
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Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że będzie głosował przeciw tej uchwale. Jest
zdania, że apteka w Rawiczu powinna być czynna całą dobę.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, po czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/354/18
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
było 16 radnych, 2 było przeciw
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 9.55 do 10.20.
Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu
Rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji. Nie zgłoszono do niego wniosków.
Następnie poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o omówienie a następnie
odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że ustawa z 11 stycznia 2018 roku
o zmianie niektórych ustaw wprowadziła szereg zmian w ustawach ustrojowych. Dotyczą one
m.in. obligatoryjnego powoływania przez Radę Powiatu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
transmitowania obrad Rady; głosowania imiennego za pomocą urządzeń głosujących i
obowiązku podawania do publicznej wiadomości; obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
w ustawie o samorządzie powiatowym wprowadzono zapisy dotyczące interpelacji i zapytań
radnych. Następnie odczytała projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/355/18
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały 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 Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki i
tak w 2018 roku:
 dochody ogółem zwiększono o 171.234,81 zł, w tym bieżące o 120.064,81 zł oraz
majątkowe o 51.170,00 zł,
 wydatki ogółem zwiększono o 571.234,81 zł, w tym bieżące o 120.064,81 zł oraz
majątkowe o 451.170,00 zł.
Zwiększono wolne środki o 400.000,00 zł.
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W 2019 roku umniejszono wydatki bieżące o 151.662,49 zł, zwiększono wydatki majątkowe o
151.662,49 zł.
W wykazie przedsięwzięć:
1. w poz. 1.1.2.3 dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie
wkładu własnego projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych (...)" na
podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
zwiększono Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 1.500,00 zł w ramach
wydatków niekwalifikowalnych, umniejszono limit 2018 o 182.258,52 zł, zwiększono limit
2019 o 183.758,52 zł.
2. w poz. 1.3.1.2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "stała obsługa prawna" w
Starostwie Powiatowym w Rawiczu na lata 2019-2020:
 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 103.320,00 zł,
 limit 2019 i limit 2020 - 51.660,00 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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/356/18
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2018-2027
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
12. 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 Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
i tak:
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 1.009,98 zł na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 9.400 zł na wykonanie
zastępcze, 60.198 zł na realizację dodatku wychowawczego, 1.275,30 zł na opłatę
adiacencką, 46.928 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez
KPPSP, 591 zł na składki zdrowotne za dzieci, natomiast umniejszył o 98.866 zł składki
zdrowotne za bezrobotnych. Gmina Wąsosz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł
na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Gmina Pakosław udzieliła pomocy
finansowej na 20.000 zł na przebudowę drogi w Pakosławiu ul. Rolnicza oraz zwiększyła
o 11.170 zł na przebudowę drogi w Pakosławiu ul. Kolejowa. Krajowe Biuro Wyborcze
przyznało 5.650 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej. WFOŚiGW
w Poznaniu umniejszył przyznane środki na usuwanie azbestu o kwotę 6.000 zł. Zwiększono
dochody z tytułu odpłatności mieszkańców dps o 42.000 zł, zasiłku pogrzebowego o 5.000 zł,
zatrudniania cudzoziemców o 2.040 zł, udziału powiatu w CIT o 40.000 zł, dochodów
należnych jst z tytułu realizacji dochodów zleconych o 6.600 zł, kar umownych o 1.058,53 zł.
Umniejszono dotacje na dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej o 170 zł.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu:
 wprowadza zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P - ul. Rawicka dokumentacja projektowa„ na kwotę 38.000 zł
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 w zadaniu pn. "Przebudowa drogi - ścieżka pieszo-rowerowa wraz z kanalizacją
deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej nr 5504P"
umniejszono środki własne, wprowadzono udział Gminy Pakosław w kwocie 20.000 zł,
 w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w m. Pakosław
ul. Kolejowa" umniejszono środki własne, zwiększono udział Gminy Pakosław o 11.170
zł,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu:
 umniejsza zadanie pn. Dotacja celowa na "Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych (...)" o kwotę 182.258,52 zł, łączne nakłady zwiększają się
o 1.500 zł,
 wprowadza zadanie pn. "Zakup i dostawa dla potrzeb Szpitala Powiatowego
w Rawiczu sp. z o.o. rejestratora cyfrowego, holtera EKG 3-kanałowego - 2 szt. wraz z
systemem analizującym" w kwocie 35.000 zł, w tym udział Gminy Wąsosz w kwocie
20.000 zł,
 zwiększa zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego - Szpital Powiatowy w
Rawiczu sp. z o.o.” o 500.000 zł,
3. ZSZ w Rawiczu:
 umniejsza zadanie pn. „Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego zasilania
energetycznego, zaprojektowanie nowego przyłącza wraz z budową linii kablowej w
Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu" o 14.092 zł,
 wprowadza zadanie pn. „Wykonanie monitoringu przy boisku szkolnym" w kwocie
19.631 zł,
4. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 54.889,52 zł.
Zmiany w wydatkach bieżących:
1. PUP w Rawiczu - zwiększa o 2.040 zł na koszty związane z obsługą zatrudniania
cudzoziemców, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników, umniejsza o 98.866 zł na składki
za bezrobotnych,
2. PCPR w Rawiczu - przenosi 7.500 zł na świadczenie usług psychologa w ramach
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, zwiększa o 60.198 zł na świadczenia
wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
3. KP PSP w Rawiczu - przenosi 89.635 zł m.in. na wypłatę nagród, zakup przyczepy do
przewozu sprzętu, ups i akumulatorów do serwerowni, radiotelefonu, prądownicy, butli
tlenowych, paliwa, zwiększa o 46.928 zł m.in. na zakup sprzętu, ubrań specjalnych,
4. PINB w Rawiczu - przenosi 4.200 zł na usługę zabezpieczenia elewacji budynku oraz na
szkolenie, zwiększa o 9.400 zł na wykonanie zastępcze,
5. DPS Pakówka - zwiększa o 29.000 zł i przenosi 31.000 zł m.in. na wypłatę premii wraz
z pochodnymi (48.300 zł), usługi pogrzebowe,
6. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 1.009,98 zł na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi,
7. PPP w Rawiczu - przenosi 1.000 zł na umowę o dzieło na prelekcję, przenosi 9.319 zł oraz
zwiększa o 11.200 zł na bieżące zakupy oraz na zakup testów do diagnozy i terapii dzieci,
8. POW w Łaszczynie - przenosi 50 zł na ubezpieczenie NNW wychowanków, zwiększa o
591 zł na składki za dzieci,
9. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi 3.625 zł oraz zwiększa 575 zł na opłatę karną
za ubezpieczenie OC, przenosi 2.547 zł na zakup sprzętu do zwalczania klęsk
żywiołowych, 2.000 zł na zakup opału, 525 zł na sporządzenie operatów szacunkowych,
4.750 zł na zakup nagród na imprezy współorganizowane przez Powiat Rawicki, zwiększa
o 5.650 zł na diety dla członków komisji wyborczej, 10.000 zł na dotację na
dofinansowanie remontu zabytku, 13.500 zł na dotację za dziecko umieszczone w
powiecie białostockim oraz na zwiększone koszty w placówce w Zakopanem, 20.000 zł na
klimatyzatory, 35.430 zł na sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe i program
graficzny Ilustrator, 1.275,30 zł na opłatę adiacencką, umniejsza wydatki na usuwanie
azbestu o 6.000 zł, umniejsza dotacje na szkoły niepubliczne o 217.131 zł,
10. ZSPT w Bojanowie - zwiększa o 5.721 na podjazd dla osoby niepełnosprawnej, o 17.000 zł
na zakup komputerów i switcha,
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11. ZSZ w Rawiczu - umniejsza o 5.539 zł wydatki na usługi, zwiększa o 18 zł na składki za
ucznia,
12. PZD w Rawiczu - przenosi 58.000 zł na remont mostu,
13. DPS Osiek - zwiększa o 17.000 zł na remont łazienek,
14. ze środków Ochrony Środowiska zwiększono w ZSZ w Rawiczu o 2.500 zł na sadzenie
drzew oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu o 1.850 zł na wykonanie gadżetów
ekologicznych,
15. w szkołach i poradni zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne (272.945,70 zł), na
nagrody dla nauczycieli (28.953 zł) oraz na stypendia Starosty.
Umniejszono rezerwę na realizację zadań oświatowych o 192.019 zł oraz rezerwę na
realizację zadań pomocy społecznej i rodziny o 13.500 zł. Zwiększono rezerwę ogólną o
58.869,30 zł.
Zwiększono wolne środki o 400.000 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 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XLV/357/18
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu
Rawickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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 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
wpłynął wniosek złożony przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Golejewku wnioskiem
o udzielenie dotacji w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. „Remont cmentarza w Golejewku
polegający na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich Pomnika Pamięci” a w
szczególności konserwacja rzeźby grupy ukrzyżowania oraz konserwacja cokołu. Kwota
dotacji została przyjęta do budżetu a więc podjęcie uchwały jest zasadne. 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 XLV/358/18
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez Radnych Rady Powiatu Rawickiego.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – przedstawił informację o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez Radnych Rady Powiatu Rawickiego za 2017 rok (załącznik nr
16 do protokołu) oraz informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu (załącznik nr 17
do protokołu).
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział: „Informacja o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika
powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu za rok 2017.
Realizując zapis art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) informuję, że po dokonaniu przeze mnie oraz przez
właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez wicestarostę, członków zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową osobą prawną oraz osoby
wydające decyzje administracyjne w moim imieniu stwierdzić należy, że przedmiotowe
oświadczenia złożone zostały w terminie. Natomiast pismem dnia 15 października br.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu przekazał informację o złożonych oświadczeniach.
Stwierdzone w nich uchybienia dotyczyły między innymi niedołączenia kopii zeznania PIT,
niewypełnienia lub niekompletnego wypełnienia poszczególnych rubryk składanych
oświadczeń. I tak:
 Pani Kinga Zakrzewska w pkt X oświadczenia nie wykazała wobec kogo zostały
zaciągnięte kredyty, nie dołączyła kopii zeznania PIT-28 z tytułu najmu,
 Pani Grażyna Kosowska – wskazała różne adresy zamieszkania w oświadczeniu
majątkowym i zeznaniu rocznym,
 Pani Izabela Wojtkowiak w pkt VI oświadczenia nie wykazała przychodu oraz dochodu
uzyskanego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód został
wykazany w pkt VIII oświadczenia,
 Pan Piotr Popielas nie wykazał dochodów w pkt VIII oświadczenia, w pkt X nie wykazał
wobec kogo został zaciągnięty kredyt.
O powyższych uchybieniach poinformowano zainteresowanych. Jednocześnie wyjaśniam, że
do dnia dzisiejszego nie otrzymałem analizy oświadczenia majątkowego złożonego
w Urzędzie Skarbowym w Lesznie i Środzie Wielkopolskiej.”
15. Podsumowanie kadencji Powiatu Rawickiego 2014-2018 przez Starostę Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Mija V kadencja Rady Powiatu
Rawickiego, która obejmowała lata 2014-2018. W tym miejscu w kilku zdaniach chciałbym
podsumować pracę Rady oraz podać kilka faktów z jej działalności. Pierwsza sesja obecnej
Rady Powiatu Rawickiego została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lesznie na dzień
1 grudnia 2014 roku. Podczas tej sesji ślubowanie złożyło 19 radnych. Rada odbyła łącznie
z dzisiejszym 45 posiedzeń, podczas których uchwaliła 358 uchwał, radni zgłosili 117
interpelacji. Ponadto Rada wystosowała apel skierowany do Sejmu RP w sprawie
ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19,
a także podjęła stanowisko dotyczące sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Rawiczu
Sp. z o.o. W trakcie tej kadencji miały miejsce też dwa smutne momenty - pożegnaliśmy
dwóch naszych kolegów radnych śp. Jana Sierpowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu IV kadencji oraz śp. Józefa Niemczynowskiego, który był również Członkiem
obecnego Zarządu Powiatu. Na ich miejsce Komisarz Wyborczy w Lesznie powołał Pana
Andrzeja Walusa i Panią Agatę Roszak. Radni pracowali w 3 stałych komisjach: Rewizyjnej,
Spraw Społecznych i Rolnictwa, Finansowo-Budżetowej i Rozwoju oraz doraźnej – Statutowej.
Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 52 posiedzenia, Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa
57, a Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju 49. Komisja Statutowa dwukrotnie opracowała
projekt Statutu Powiatu Rawickiego: pierwszy w 2016 r. i aktualnie, w związku ze znaczącą
nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, który Rada przyjęła na dzisiejszej
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sesji. Przy okazji podsumowań warto podkreślić, iż posiedzenia Rady odbywały się zawsze
przy znaczącej frekwencji radnych. Osiem sesji odbyło się przy 100% frekwencji.
Uczestnikami wszystkich sesji byli radni: Pan Rudolf Kołeczko, Pan Mariusz Suchanecki oraz
moja osoba. Radni Rady Powiatu Rawickiego corocznie brali też udział w Mistrzostwach
Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym
w Murowanej Goślinie, na których zdobywali zaszczytne miejsca. Zgodnie ze stanem rejestru
wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców w powiecie rawickim nie
przekroczyła 60.000, w związku z czym nowa Rada Powiatu Rawickiego będzie liczyła 17
radnych. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani i Panom Radnym,
Panom Starostom, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik, radcom prawnym, kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu, kierownikom komórek organizacyjnych, paniom z biura rady oraz
wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę i wzajemne
zrozumienie. Szanowni Państwo w najbliższą niedzielę 21 października po raz kolejny
pójdziemy do urn, życzę więc Koleżance i Kolegom radnym, którzy kandydują w wyborach
powodzenia. Raz jeszcze dziękuję.”
W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Rady z sali posiedzeń wyszedł radny Paweł
Matysiak, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, co stanowi 90% ustawowego
składu Rady.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podsumowanie V kadencji samorządu Powiatu
Rawickiego stanowi załącznik nr 18 do protokołu). Kończąc swoją wypowiedź podziękował
Radnym, Członkom Zarządu, Kierownikom jednostek organizacyjnych za 4 lata współpracy.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – wręczył Radnym podziękowania za pracę
w Radzie Powiatu.
Mariusz Suchanecki – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział: „Szanowny Panie
Przewodniczący. Chciałbym osobiście w imieniu swoim i Radnych podziękować Panu za
bardzo dobre efekty pracy, funkcjonowanie komisji, porządki obrad, za merytoryczność,
transparentność i życzę wszystkiego dobrego w nadchodzących wyborach”.
Na salę posiedzeń powrócił radny Paweł Matysiak, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 18
radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady.
Zygmunt Wolny – radny – powiedział: „Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni
Goście. Mija 20 lat od powołania samorządu powiatowego i wielu z nas pamięta pierwsze
obrady przy okrągłym stole. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że samorząd wówczas się
zaczął ale nigdy się nie kończy. Każda kadencja trwała 4 lata a następna będzie trwała 5 lat.
Każda kadencja zadania, które miała wyznaczone realizowała, zostawiała następcom do
zrealizowania bądź nowe wyzwania. Zmieniło się trochę funkcjonowanie samorządu
powiatowego, gdy przyszły środki z UE. My jako biedny, daleki powiat od Poznania
musieliśmy zawsze aplikować w konkursach. Zazdroszczę kolegom z Dolnego Śląska,
ponieważ podzielili sobie na konkursowe środki i kluczowe. Trochę lepiej te samorządy wyszły
na tym niż nasze powiatowe. Chciałbym się krótko odnieść do wystąpienia Pana Starosty
w lutym 2015 roku. Nakreśliło ono kierunki rozwoju, kierunki zadań, które przyjmują do
realizacji w tej kadencji. Zbyt dużo było krytyki poprzedników a poprzednicy trzeciej i czwartej
kadencji w osobach Zdzisław Maćkowiak – Starosta III kadencji, moja osoba - Starosta IV
kadencji oraz członkowie Zarządu - Adam Bandura, Wiesław Ceglarek i Mariusz Suchanecki.
Myślę, że nie zasłużyliśmy w niektórych momentach na taką krytykę za brak działań, bądź złe
działania. Dziś Pan Starosta pochwalił się kontraktem w Centrum Rehabilitacji w Szpitalu.
Wspominam remont ZOL w Szpitalu, gdzie w zupełnie innych warunkach finansowych się
odbywał a później NFZ zmienił reguły gry i dopiero dziś mamy pacjentów wentylowanych. My
w takich warunkach działaliśmy i nie róbmy sobie zarzutów, że kontrakt nieraz jest
niezrealizowany. Dwa zadania są ważne – dalsza rozbudowa Szpitala i sfinansowanie tego,
ścieżka rowerowa, która cieszy ale Gmina Rawicz ma spore opóźnienia w sanitarce. Rawicz
i miejscowości wokół Rawicza są zsanitarizowane a wkrótce ma być też Żołędnica. Może
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warto z nowo wybranym Burmistrzem Rawicza porozmawiać i zrobić w pierwszej kolejności
Słupię Kapitulną, gdzie ścieżka będzie przebiegać. W Zielonej Wsi położono asfalt przy
różnego rodzaju wpisach na facebooku, chociaż Burmistrz Rawicza zrobił sobie zdjęcie na
moście wyremontowanym w III kadencji, czyli docenił nasze działania. Inne Rady, inni
Burmistrzowie zazdroszczą takiej opozycji, jaka była w Powiecie Rawickim. Niejednokrotnie
mieliśmy inne widzenie, inne rozwiązanie problemu, natomiast cała Rada zachowywała
powagę, merytoryczność. W tym zasługa Pana Przewodniczącego, który prowadził to
sprawnie i nie było żadnych problemów. Poprzednia kadencja kończyła się pisaniem listów
przez nauczycieli szkoły zawodowej do Zarządu, w tej kadencji nauczyciele stali się wierni.”
Na zakończenie podziękował wszystkim za współpracę a następnej Radzie Powiatu życzył
aby była merytoryczna i skuteczna w działaniu. W imieniu Pani Agaty Roszak podziękował za
współpracę i życzył powodzenia w nadchodzących wyborach.
Krzysztof Synoracki – radny – w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe
podziękował Panu Przewodniczącemu Rady, Zarządowi, Radnym, wszystkim pracownikom
Starostwa, kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę.
Antoni Jórdeczka – radny – podziękował Radnym obecnej kadencji za zrozumienie powagi
problemu powstania kopalni. Poprosił, aby radni przyszłej kadencji tematu kopalni nie
odpuszczali. W dniu wczorajszym był w Warszawie na podsumowaniu konsultacji w sprawie
polityki surowcowej Państwa. Podkreślił, jak duże znaczenie może mieć wpisanie złoża do
priorytetu Państwa.
16. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że Burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel i
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Bartkowiak z okazji zakończenia VII kadencji
samorządu złożyli podziękowania Radnym Rady Powiatu Rawickiego za współpracę na rzecz
społeczności Gminy Bojanowo (załącznik nr 19 do protokołu). Następnie zapytał, czy poza
tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi?
Anna Hejducka – Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej
Górce – podziękowała Radnym, Panom Starostom, Zarządowi Powiatu za pomoc i wsparcie
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
17. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XLV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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