Protokół z II sesji Rady Powiatu
Protokół nr II/06
Z obrad II sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2006r. w siedzibie
Starostwa przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.
1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawienie
porządku obrad.
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski – otworzył obrady II sesji o godzinie 15.00 stwierdzając,
iŜ w sesji bierze udział 21 radnych, co wobec 23 osobowego ustawowego składu rady stanowi
quorum. Przewodniczący powitał zaproszonych gości, następnie poprosił o przyjęcie protokołu z I
sesji; radni głosowali 20 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Marcin Matuszyk – zapytał, czy uchwały finansowe nie powinny być zaopiniowane przez Komisję
BudŜetu,
Andrzej Masny zaproponował, aby w związku z wyborem komisji powołać przewodniczących
komisji,
Anna Rachwalik – postawiła wniosek o przesunięcie punktu 15 wolne wnioski w miejsce punktu 4,
wniosek uzasadniła wpłynięciem apelu Rady Gminy Biskupice w sprawie uwzględnienia w składzie
zarządu reprezentantów kaŜdej z 5 gmin powiatu, wyraziła ubolewanie z powodu, iŜ radni nie
otrzymali treści apelu,
Wiesław Bobowski - zwrócił uwagę, Ŝe aby móc spełnić apel radnych, najpierw musiałby paść
wniosek o odwołanie członka zarządu, dodał, Ŝe pismo przewodnie wraz apelem, zostało przyjęte
w przeddzień sesji tj. 13 grudnia, i nie było moŜliwości przeprowadzenia rozmów, aby zając
stanowisko w tej kwestii. Przewodniczący poinformował zebranych, iŜ zmiana porządku obrad
moŜe nastąpić bezwzględną większością obecnych radnych,
Nad wnioskiem głosowano następująco: 9 za, 11 osób wstrzymało się od głosu, 2 przeciw, wobec
powyŜszego wniosek upadł.
Nad porządkiem obrad głosowano 17 za, 2 głosy wstrzymujące, 2 przeciw.
1. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu - przedstawił Starosta Jacek
Juszkiewicz – sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
1. Uchwała nr II/10/06 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej i zmian w budŜecie
powiatu na 2006r.
Projekt uchwały zreferowała Jadwiga Szeląg Główny Księgowy budŜetu.
Adam Kociołek – poruszył kwestię dodatkowej subwencji oświatowej, która została przekazana na
doposaŜenie i remont starostwa, w imieniu klubu Porozumienie Samorządowe sprzeciwił się takiej
decyzji, wyraził zdanie, Ŝe środki naleŜało przekazać szkołom,
Wiesław Bobowski – zwrócił uwagę, Ŝe do Przewodniczącego Rady wpłynęły dwa wnioski rejestrujące
kluby, nie wpłynął wniosek rejestracyjny klubu Porozumienie Samorządowe,
Adam Kociołek – przyjął do wiadomości tę uwagę, zapewnił, Ŝe złoŜy wymagane dokumenty z chwilą,
kiedy zostanie uzupełniony mandat radnego Wojciecha Kozaka.
Marek ZadroŜniak zapytał, jakie pilne wydatki wystąpiły w starostwie, Ŝe niezbędne było pozbawienie
subwencji placówek oświatowych,
Anna Rachwalik – zapytała, czy subwencja oświatowa moŜe być przekazana na cel nieoświatowy,
ponadto czy placówkom oświatowym wystarcza środków i ile ewentualnie zostaje,
Wicestarosta Mirosław Mrozowisk – wyjaśnił, Ŝe subwencja oświatowa nie jest dotacją celową, moŜe
być wydana na cele uznane przez zarząd,
Jadwiga Szeląg – wyjaśniła, Ŝe corocznie subwencja oświatowa jest niŜsza niŜ plany placówek
oświatowych,
Adam Kociołek – stwierdził, Ŝe od 2000r. powiat finansował bieŜące funkcjonowanie oświaty, wydatki
mieściły się w subwencji, zasada ta zmieniła się, kiedy wybrano zarząd,
Jacek Juszkiewicz – wyjaśnił, Ŝe subwencja oświatowa została zatrzymana w starostwie, poniewaŜ,
spływają faktury, zobowiązania zaciągnięte za czasów poprzedniego zarządu, nawet zobowiązania z
początku roku, o których nawet pracownicy nie wiedzą,

Andrzej Masny – stwierdził, Ŝe pytania są słuszne, ale ni do końca, gdyŜ spływają faktury np. z
kwietnia, zobowiązanie 5 tys. zł. za ściereczki do komputerów, zarząd nie wie co jeszcze zostawił
odchodzący starosta,
Adam Kociołek – odpowiedział, Ŝe w sprawie zobowiązania na 5 tys. zł. trwa postępowanie
wyjaśniające, firma oszukała pracowników, co do pozostałych, Ŝadne inne płatności nie zostały,
jedynie wydatki bieŜące, zapytał, czy zakup mebli i wykładzin jest niezbędny, czy nie lepiej kupić
szkołom pomoce naukowe, postawił wniosek o przesunięcie subwencji oświatowej na placówki
oświatowe,
Jarosław Szwie Radca Prawny wyraził opinię, Ŝe wniosek jest niemoŜliwy do realizacji, poniewaŜ
zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał
budŜetowych i przedkłada je radzie,
Marcin Matuszyk – zaproponował, aby zmienić porządek obrad, uchwalić komisję budŜetu, aby mogła
zaopiniować projekt uchwały,
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie;
Radni głosowali następująco: 14 za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie brała
udziału w głosowaniu.

1. Uchwała nr II/11/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/252/06 w sprawie
zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i
wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2006.
Projekt uchwały zreferowała Ryszarda Zakrzewska Dyrektor PCPR w Wieliczce, wyjaśniła, Ŝe
rozdysponowanie środków PERON wynika ze złoŜonych wniosków na poszczególne cele.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie 21 za.

1. Uchwała nr II/12/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Wielickiego.
Andrzej Masny zaproponował następujących kandydatów do ww. komisji:
Władysław Migdał
Tomasz Donatowicz
Jan Wandas – zaproponował kandydatury Tadeusza Goryckiego i Stanisława Gawora.
Adam Kociołek zaproponował Marka ZadroŜniaka, Jerzego Cholewę.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Nad takim składem komisji głosowano jednogłośnie 21 za.
Marek ZadroŜniak – zwrócił uwagę, Ŝe zapis w statucie mówi, Ŝe kaŜdy rady powinien pracować w 2
komisjach, ograniczając liczebność komisji uniemoŜliwi się spełnienie tego warunku. Dodał, Ŝe dotąd
panował taki zwyczaj, Ŝe kaŜdy klub otrzymywał proporcjonalnie ilość miejsc w komisjach,
Wiesław Bobowski – przypomniał, Ŝe poprzednia grupa rządząca doprowadziła do tego, Ŝe
uniemoŜliwiła pracę w komisjach dwóm radnym. Dodał, Ŝe spotkał się przedstawicielem listy
Porozumienie Samorządowe w tym celu, aby ustalić parytety, pan Adam Kociołek zobowiązał się
dostarczyć propozycje kandydatów do poszczególnych komisji, jednak tak się nie stało, stąd obecna
dyskusja.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie 21 za.
Andrzej Masny zaproponował na przewodniczącego komisji Władysława Migdała.
Jerzy Cholewa - Marka ZadroŜniaka
Nad kandydaturą Władysława Migdała głosowano: za 13, 2 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu,
3 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Za kandydaturą Marka ZadroŜniaka głosowały 4 osoby.

1. Uchwała nr II/13/06 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego
Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki Rady
Powiatu Wielickiego.
Andrzej Masny postawił wniosek, aby komisje liczyły 9 osób.
Jako kandydatów do ww. komisji podał Dariusza Zawiślana, Wiesława Bobowskiego, Andrzej
Masnego,
Adam Kociołek – stwierdził, Ŝe rada nie moŜe ograniczać liczebności komisji,
Raca Prawny Kazimierz Mazur wyraził opinię, Ŝe jest to kwestia rozstrzygana podczas głosowania,
dla sprawności rada moŜe ustalić liczebność komisji, gdyby zapadły ustalenia moŜna by głosować
blokiem.
Jan Wandas – zaproponował kandydatury Jacka Juszkiewicza, Anny Rachwalik, Romana Wcisło,
Jana Wandasa,
Adam kociołek – zaproponował kandydatury Jana Kota, Ryszarda Gabrysia, Adama Kociołka,
Andrzej Masny Zaproponował Marcina Matuszyka
Nad wnioskiem w sprawie 9 osobowej komisji głosowano następująco 14 za, 5 przeciw, 2 osoby
wstrzymały się od głosu.
Nad kandydatami głosowano następująco:
Bobowski Wiesław - za 16, przeciw 1, wstrzymały się od głosu 2 os., 2 os. nie głosowały
Gabryś Ryszard - za 6, przeciw 7, wstrzymało się od głosu 7 osób,
Gorycki Tadeusz - za 15, przeciw 0, wstrzymały się od głosu 5 os., 1 os. nie głosowała
Juszkiewicz Jacek - za 15, przeciw 0, wstrzymały się od głosu 5 os., 1 os. nie głosowała
Kociołek Adam - za 6, przeciw 8, wstrzymały się od głosu 7os.,
Kot Jan – za 6, przeciw 7, wstrzymały się od głosu 8 os.
Masny Andrzej – za 16, przeciw 0, wstrzymały się od głosu 3, 2 os. nie głosowały,
Matuszyk Marcin – za 20, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
Rachwalik Anna – 19 za, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 os. nie głosowała,
Wandas Jan – 17 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu,
Wcisło Roman – 14 za, przeciw 0, 3 os. wstrzymały się od głosu, 4 os. nie głosowały,
Zawiślan Dariusz – 16 za, 0 przeciw, 3 – wstrzymały się od głosu, 2 nie głosowały,
Wobec powyŜszego radni wybrali komisję budŜetu, gospodarki mieniem, rozwoju gospodarczego
w składzie:
1. Bobowski Wiesław
2. Gorycki Tadeusz
3. Juszkiewicz Jacek
4. Masny Andrzej
5. Matuszyk Marcin
6. Rachwalik Anna
7. Wandas Jan
8. Wcisło Roman,
9. Zawiślan Dariusz
Andrzej Masny zaproponował na przewodniczącego komisji kandydaturę
Dariusza Zawiślana, który wyraził zgodę na kandydowanie Anna Rachwalik – Marcina Matuszyka nie wyraził zgody.
Na przewodniczącego komisji wybrano radnego Dariusza Zawiślana głosami 16 za, 3
wstrzymujące, 2 osoby nie głosowały.
1. Uchwała nr II/14/06 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Powiatu Wielickiego.
Andrzej Masny postawił wniosek o ustalenie liczby radnych w komisji do 9.
Ponadto do składu tej komisji zaproponował Mirosława Mrozowskiego, Władysława Migdała,
Aleksandry Ślusarek,
Jan Wandas – zaproponował Annę Rachwalik, Romana Koszyka, Jana Wandala, Stanisława
Gawora,
Adam Kociołek – zaproponował Jana Kota, Adama Kociołka, Ryszarda Gabrysia,
Nad kandydaturami głosowano następująco:
za - wstrzymały się od głosy - przeciw nie głosowały
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Wobec powyŜszego wybrano komisję w składzie:
1. Gawor Stanisław
2. Gabryś Ryszard
3. Koszyk Roman
4. Kot Jan
5. Mrozowisk Mirosław
6. Migdał Władysław
7. Rachwalik Anna
8. Ślusarek Aleksandra
9. Wandas Jan
Jacek Juszkiewicz zaproponował na przewodniczącego komisji radnego Jana Wandasa.
za kandydaturą głosowano 19, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nie głosowała.
1. Uchwała nr II/15/06 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Wielickiego.
Andrzej Masny postawił wniosek o ustalenie liczby radnych w komisji do 9.
Ponadto do składu tej komisji zaproponował Wiesława Bobowskiego, Tomasza Donatowicza
Jan Wandas zaproponował Marka Burdę, Romana Koszyka, Annę Rachwalik,
Adam Kociołek zaproponował Marcina Matuszyka, Marka ZadroŜniaka, Jerzego Cholewę,
Nad kandydatami głosowano następująco:
za - wstrzymały się od głosu
przeciw - nie głosowały
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Wobec powyŜszego wybrano komisję w składzie:
1. Wiesław Bobowski
2. Burda Marek
3. Matuszyk Marcin
4. Donatowicz Tomasz
5. Koszyk Roman
6. Rachwalik Anna
7. Smoter Wojciech
8. ZadroŜnika Marek
9. Zawiślan Dariusz
Andrzej Masny zaproponował na przewodniczącego komisji Tomasza Donatowicza
Nad kandydaturą głosowano: za 13, przeciw 2, wstrzymały się od głosu 4,
Adam Kociołek zaproponował na przewodniczącego komisji Marcina Matuszyka
Nad kandydaturą głosowano za 6, -,-,
1. Uchwała nr II/16/06 w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Powiatu

Wielickiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty
Wielickiego.
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący rady Wiesław Bobowski.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie 21 za.
Na wniosek Andrzeja Masnego ogłoszono przerwę dla odbycia posiedzenia przez Komisję BudŜetu w
celu zaopiniowania dalszych projektów uchwał.
Po przerwie:
1. Uchwała nr II/17/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego.
Wiesław Bobowski zreferował projekt uchwały, poinformował, Ŝe proponowane wynagrodzenie
kształtuje się na poziomie wynagrodzenia poprzedniego starosty, podobnie jak wysokość dodatku
specjalnego.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii komisji budŜetu w tej sprawie.
Za uchwała głosowano 20, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
1. Uchwała II/18/06 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Starosty Wielickiego.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii komisji budŜetu w tej sprawie.
Za uchwała głosowano 19, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
1. Uchwała nr II/19/06 w sprawie ustalenia diet dla radnych Powiatu Wielickiego.
Ryszard Gabryś postawił wniosek, aby czytać projekty omawianych uchwał, gdyŜ radni nie wiedzą,
nad czym głosują, tak jak zgromadzona publiczność, uchwały mogą być niewaŜne,
Mecenas Kazimierz Mazur wyraził opinię, Ŝe nie ma szczegółowych regulacji co do tej kwestii, była
dotąd tradycja czytania, jednakŜe jeŜeli rada nie zgłasza sprzeciwu moŜna od tej tradycji odstąpić,
jeŜeli projektu uchwał nie ulegają zmianie w stosunku do wersji przesłanej radnym, kaŜdy ma
tekst przed sobą,
Marek ZadroŜniak stwierdził, Ŝe jest to lekcewaŜenie i jest to niedopuszczalne, zapytał o ile
kwotowo rosną diety, i jakie to rodzi skutki finansowe, i kto tak postanowił,
Wiesław Bobowski przypomniał, Ŝe był czas protestować, kiedy takie rozwiązanie zaproponował na
początku sesji. Wyjaśnił, Ŝe zwiększona stawka diety będzie rekompensowała radnemu koszty
dojazdów, oraz pozbawienia wynagrodzenia w zakładzie pracy, w czasie pełnienia funkcji radnego,
podniesienie wartości diet jest uzasadnione, jest to inicjatywa uchwałodawcza przewodniczącego
rady.
Jadwiga Szeląg wyjaśniła, Ŝe rocznie rodzi to dodatkowe skutki finansowe na poziomie 90tys. zł.
Marek ZadroŜniak – poprosił o przedstawienie wartości kwotowych wzrostu diet dla
poszczególnych funkcji.
Wiesław Bobowski – poinformował, Ŝe prześle tę informację na piśmie.
Adam Kociołek w imieniu klubu postawił wniosek o pozostawienie diet na dotychczasowym
poziomie.
Nad wnioskiem głosowano za 5, 1 wstrzymujący 13 przeciw, 2 osoby nie brały udziału w
głosowaniu.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii komisji budŜetu w sprawie powyŜszej uchwały,
Wiesław Bobowski – wyraził zdanie, Ŝe kaŜdy potrafi ocenić moŜliwości i skuteczność swojej pracy
jako radnego, jeśli uzna, Ŝe moŜe sfinansować tą działalność z własnych środków, moŜe przekazać
diety na rzecz organizacji charytatywnych na terenie swojej gminy, i na pewno spotka się z
uznaniem, a na sesjach takie przypadki będą wyczytywane,
Nad uchwałą głosowano: za 14, przeciw 5, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nie
głosowała.
1. Wnioski i interpelacje radnych – nie wpłynęły
1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje 1. Wolne wnioski.
Radni zapoznali się z treścią Rady Gminy Biskupice w sprawie uwzględnienia członkostwa w zarządzie
reprezentantów wszystkich gmin powiatu wielickiego.
Jacek Juszkiewicz – zaprezentował swoje stanowisko w tej sprawie, wyraził zdanie, Ŝe rada podjęła
swoje stanowisko, co do składu zarządu głosując podczas poprzedniej sesji, nie widzi podstaw do
odwoływanie członków zarządu w chwili obecnej, dodał Ŝe nie ma Ŝadnych uregulowań prawnych
które wymagały by reprezentowanie wszystkich gmin w zarządzie, dobór członków zarządu
ustawodawca ceduje wyłącznie na starostę. Zapewnił, Ŝe Gmina Biskupice nie ucierpi z tego powodu,
jak gmina Kłaj. Prze ostatni rok funkcjonowania powiatu w zarządzie brakowało reprezentanta

Niepołomic, i gmina na tym nie ucierpiała wręcz przeciwnie. Podobnie było w województwie, gdzie w
zarządzie brak jest reprezentanta makroregionu tarnowskiego.
Ryszard Gabryś – wyraził zdanie, Ŝe Niepołomice to, co innego, poniewaŜ, gmina ta „wyrwała” od
powiatu” wszystkie zadania, jakie się dało,
Anna Rachwalik – stwierdziła, Ŝe nigdy nie było tak, Ŝeby chciała wejść w kompetencje starosty,
dlatego apelowała i prosiła o uwzględnieni reprezentanta Biskupic w zarządzie, chociaŜby po to zęby
dobrze rozpocząć współpracę, jest daleka od narzucania woli, ale na poprzedniej sesji uniemoŜliwiono
złoŜenie wniosku, w tej sprawie, stąd rada gminy podjęła apel. Dobrą tradycją było reprezentowanie
wszystkich gmin w zarządzie, do dobrej woli naleŜy zajęcie stanowiska przez rade powiatu, które
zostanie przyjęte z szacunkiem.
Wiesław Bobowski wyraził nadzieję, Ŝe sprawy personalne, nie doprowadzą do waśni, i wspólnie radni
będą pracowali dla dobra powiatu, apel skierowany do starosty będzie przez niego rozpatrzony,
Jan Kot – sprostował powody braku reprezentanta Niepołomic w zarządzie, wynikało to z rezygnacji
radnego,
Adam Kociołek przypomniał, Ŝe podczas poprzedniej sesji apel w tej sprawie wystosowała grupa 6
radnych, nie został on uwzględniony, stwierdził, Ŝe nie ma sensu podejmowanie stanowiska gdyŜ brak
jest woli,
Wiesław Bobowski – przypomniał, Ŝe rada wypowiedziała się na ten temat w głosowaniu nad składem
zarządu, dodał, Ŝe odchodzenie od złej tradycji jest kształtowaniem nowej rzeczywistości, zapewnił, Ŝe
zarząd będzie gminie Biskupice pomagał ze wszystkich sił,
Władysław Migdał – zwrócił uwagę, Ŝe Gmina Kłaj jest reprezentowana znakomicie przez
poprzedniego starostę Adama Kociołka i Władysława Migdał, zwrócił uwagę, Ŝe znakomita
reprezentacja nie daje gwarancji zabezpieczenia interesów gminy, przykładem są wysokości nakładów
na zadania powiatowe w gminie Kłaj za 8 lat rządów starosty z Kłaja – są najniŜsze z pozostałych
gmin. WaŜne jest porozumienie koalicyjne, naleŜy pomyśleć jak rozbić Ŝeby było dobrze.
Adam Kociołek wyraził zdanie, Ŝe apel powinien być poszerzony o Gminę Kłaj, dodał, Ŝe wydatki na
Gminę Kłaj były nieduŜe, bo była w dobrym stanie,
Anna Rachwalik złoŜyła zapytanie na piśmie do starosty w sprawie j.w.
Przewodniczący zapoznał zebranych treścią skargi na starostę Adama Kociołka – pismo skierowano do
ponownego rozpatrzenia przez obecnego starostę.
Przewodniczący przypomniał zebranym o obowiązku terminowego składania oświadczeń majątkowych
pod groźbą utraty mandatu. Przypomniał o obowiązku składania numerów kont.
Poinformował o ustaleniu terminu kolejnej sesji na 28 grudnia 2006r. na godz. 13.00.
Jerzy Cholewa zapytał, jak będzie pracował w komisjach radny, który wejdzie w miejsce Wojciecha
Kozaka.
Wiesław Bobowski zapewnił, Ŝe Komisja Statutu pracuje nad zmianami w Statucie, i sprawa zostanie
uregulowana.
1. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godzinie 18.30. zamknął obrady II sesji Rady
Powiatu Wielickiego.

