Protokół z III sesji Rady Powiatu
Protokół nr III/06
Z obrad III sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 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 III sesji o godzinie 13.00 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 II
sesji;
Adam Kociołek zgłosił uwagi do protokołu, wykazał nieścisłości zapisów protokołu z
wypowiedziami;
zasada przeznaczania subwencji oświatowej zmieniła się kiedy wybrano nowy zarząd,
brak jest zapisanych wyjaśnień jakich udzielił Adam Kociołek co do ustaleń z
Przewodniczącym Rady odnośnie składów osobowych komisji
brak jest wypowiedzi Adama Kociołka wyjaśniającej finansowanie inwestycji w Gminie Kłaj.
Wiesław Bobowski – wyraził nadzieję, Ŝe moŜliwość odtwarzania obrad sesji zostanie usprawniona,
a nagrania sesja znajdą się w formie MP 3 na stronie internetowej powiatu.
Radni głosowali na protokołem następująco: 18 za, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Starosta Jacek Juszkiewicz – postawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie wydatkowania środków PFRON.
Wiesław Bobowski – postawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał
w sprawie:
Planów Kracy Komisji rady na 2007r.
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
Planu Pracy Rady na 2007r.
Tak poszerzony porządek obrad przyjęto jednogłośnie 22 głosami za.

1. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu.
Przedstawił Starosta Jacek Juszkiewicz:
Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 3 posiedzenia, podczas których podjął następujące
uchwały:
-

nr 4/10/06 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego na 2006r.

-

nr 4/11/06 w sprawie upowaŜnienia Starosty do składania oświadczeń woli związanych z
prowadzeniem bieŜącej działalności Starostwa, na kwotę 150.000,- zł.

-

nr 4/12/06 w sprawie upowaŜnienia Wicestarosty do składania oświadczeń woli związanych z
prowadzeniem bieŜącej działalności Starostwa, na kwotę 100.000,- zł.

-

nr 6/13/06 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego na 2006r.

-

nr 6/14/06 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania dyrektorów szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wielicki.

-

nr 6/15/06 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania pełniącego obowiązki
dyrektora w ZSZ w Wieliczce

1. Uchwała nr III/20/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha
Kozaka.
Radny Wojciech Kozak złoŜył pisemną rezygnację z pełnienia mandatu.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 22 głosami za.
Wojciech Kozak – zabierając głos, stwierdził, Ŝe był radnym dwóch kadencji, głosy wyborców
stanowią zobowiązanie, dlatego z wątpliwościami podejmuje tą decyzję, jednakŜe, podejmuje
zobowiązanie, Ŝe jako członek zarządu województwa Małopolskiego równieŜ będzie pracować
na rzecz mieszkańców powiatu. Wyraził podziękowanie za współpracę.
Wiesław Bobowski podziękował Wojciechowi Kozakowi za współpracę i wyraził nadzieję na
dalszą na rzecz powiatu.

1. Uchwała nr III/21/06 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu
Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie
odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2007r.
Projekt uchwały zreferował Wicestarosta Mirosław Mrozowski.
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Tomasz Donatowicz przedstawił pozytywna opinie Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej
i Zdrowia.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 22 głosami za.

1. Uchwała nr III/22/06 w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania
naleŜącego do właściwości powiatu.
Projekt uchwały zreferował Starosta Jacek Juszkiewicz poinformował, Ŝe porozumienia zostały
uzgodnione z gminami Kłaj i Niepołomice.
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 21 głosami za.
1 osoba wyszła z sali obrad.

1. Uchwała nr III/23/06 w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji
zadania naleŜącego do właściwości powiatu.
Projekt uchwały zreferował Starosta Jacek Juszkiewicz poinformował, Ŝe porozumienia zostały
uzgodnione z gminami Kłaj i Niepołomice.
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 21 głosami za.
1 osoba wyszła z sali obrad.

Ogłoszono przerwę, podczas której Komisja BudŜetu, Gospodarki
Gospodarczego i Turystyki opiniowała uchwałę w sprawie środków PFRON.
Po przerwie;

Mieniem

Rozwoju

7.

Uchwała nr III/24/06 w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/06 z dnia 14.12.2006r.
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 zreferowała Ryszarda Zakrzewska Dyrektor PCPR w Wieliczce, wyjaśniła, Ŝe zmiany wynikają z
faktu niewykorzystania środków ze względu na wyczerpanie wniosków osób indywidualnych.
Niewykorzystane środki proponuje się przekazać na rzecz warsztatów terapii zajęciowej.
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 21 głosami za.
1 osoba wyszła z sali obrad.

1. Uchwała nr III/25/06 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budŜetowego 2006.
Projekt uchwały zreferowała Główna Księgowa BudŜetu Jadwiga Szeląg poinformowała, Ŝe
wydatki niewygasające opiewają na kwotę 1 835 553 zł. składają się na nie środki na zadania
niezrealizowane w 2006r.
Drogi publiczne powiatowe na kwotę 1 658 735,- zł.
Starostwa powiatowe 120 600 zł.
Oświata i wychowanie 39 400,- zł.
Szkolnictwo wyŜsze 9 498,- zł.
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinię Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 21 głosami za.
1 osoba wyszła z sali obrad.

1. Uchwała nr III/26/06 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego na 2006r
Projekt uchwały zreferowała Główna Księgowa BudŜetu Jadwiga Szeląg .
Proponowane zmiany w budŜecie powiatu na 2006 rok są rezultatem końcowych regulacji budŜetu
powiatu związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych przekazanych z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadzonych Uchwałami Zarządu. Zmiany załącznika Nr 3
„Przychody i rozchody budŜetu Powiatu Wielickiego” do uchwały budŜetowej są wynikiem dokonanych
zmian planu dochodów i wydatków budŜetu powiatu
i mają charakter aktualizujący. Zmiany załącznika Nr 4 dotyczącego „Prognozy kwoty długu
publicznego Powiatu Wielickiego” wynikają z dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budŜetu
powiatu. Po wprowadzeniu powyŜszych zmian dochody budŜetu powiatu wyniosą 35.136.766,00 zł,
natomiast planowane wydatki wyniosą 42.042.977,00 zł. Planowany deficyt w wysokości 6.906.211,00
zł, zostanie pokryty zaciąganymi kredytami bankowymi, nadwyŜką z ubiegłych lat oraz wolnymi
środkami.
Ryszard Gabryś – zakwestionował prognozę spłaty długu publicznego, w chwili obecnej zadłuŜenie jest
na poziomie 17,94% za 6 lat będzie wynosiło 0%. Wyraził zdanie, Ŝe jest to złe planowanie, powiat
powinien zaciągać obowiązania na rzecz inwestycji i pozyskiwania środków unijnych. Tymczasem
prognoza jest fikcją.
Andrzej Masny – zgodził się z przedmówcą, zaznaczył jednak, Ŝe te prognozy są przyjęte jeszcze przez
poprzedni zarząd, którego członkiem był Pan Ryszard Gabryś. Wyjaśnił, Ŝe w chwili obecnej
przyjmowane są projekty, trudno jeszcze mówić o środkach unijnych, podkreślił, Ŝe powiat nie moŜe

zaniechać starania się o środki unijne, czynione są w tym kierunku starania, ale tym czasem jest to
przyszłość – środki unijne będą dostępne na koniec 2007r.
Adam Kociołek stwierdził, Ŝe nie byłoby tej dyskusji gdyby przedstawiciele Klubu Porozumienie
Samorządowe mieli swoich przedstawicieli w komisjach merytorycznych.
Wiesław Bobowski – zwrócił uwagę, Ŝe radni otrzymali przed sesją dokumenty , mogli się z nimi
zapoznać i na ich temat wymienić opinie.
Po wyczerpaniu dyskusji radni przyjęli uchwałę głosami 15 za, 5 osób wstrzymało się od głosu 2 osoby
wyszły z sali obrad.

1. Uchwała nr III/27/06 w sprawie Planów Pracy Komisji Rady na 2007r.
Jerzy Cholewa poprosił o ustalanie dogodnych terminów posiedzeń dla radnych pracujących.
Radni przyjęli uchwałę głosami 19 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu 2 osoby wyszły z
sali obrad.

1. Uchwała nr III/28/06 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
Radni przyjęli uchwałę głosami 19 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu 2 osoby wyszły z
sali obrad.

1. Uchwała nr III/29/06 w sprawie Planu Pracy Rady na 2007r.
Radni przyjęli uchwałę głosami 20 za, 2 osoby wyszły z sali obrad.

1. Wnioski i interpelacje radnych.
Nie wpłynęły.

1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
1. Wolne wnioski.
Wiesław Bobowski złoŜył zebranym Ŝyczenia noworoczne.

1. Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 15.00. zamknął obrady III sesji Rady
Powiatu Wielickiego.

