Protokół z IV sesji Rady Powiatu
Protokół nr IV/06
Z obrad IV sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 15 lutego 2007r. 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 IV sesji o godzinie 15.00 stwierdzając,
iŜ w sesji bierze udział 18 radnych, co wobec 23 osobowego ustawowego składu rady stanowi
quorum. Przewodniczący powitał zaproszonych gości, następnie poprosił o przyjęcie protokołu z
III sesji – protokół przyjęto jednogłośnie, bez uwag.
Przewodniczący zaprezentował porządek obrad sesji,
Andrzej Masny - postawił wniosek, aby zamienić kolejność punktów 7 i 9 w porządku obrad.
Radni zaakceptowali tak zmieniony porządek obrad głosami 17 za, 2 głosy wstrzymujące.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawienie porządku
obrad.

1. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu.
2. Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Wielickiego w okręgu wyborczym nr
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.
ZłoŜenie ślubowania radnego.
Uchwała w sprawie kierunków przyznawania dofinansowania ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieliczce.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania oraz wartości punktów słuŜących do obliczenia miesięcznych stawek
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Powiatu
Wielickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce.
Uchwała w sprawie Statutu Powiatu Wielickiego.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wielickiego nr III/13/99 z dnia 25 stycznia
1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Wielickiego.
Wnioski i interpelacje radnych.
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Ad. 2. WaŜniejsze informacje nt. działalności zarządu przedstawił Starosta Jacek
Juszkiewicz:
Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 8 posiedzeń podczas których podjął następujące
uchwały :
7/17/06
Zmiany w budŜecie na 2006r.
8/18/06
UpowaŜnienia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu Wielickiego
8/19/06
przyznania stypendium uczniom z listy rezerwowej stypendystów „Programu
stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub
dotowanych przez Powiat Wielicki, w roku szkolnym 2006/2007”, realizowanego

8/20/06
9/21/07

10/22/07

11/23/07

11/25/07

13/26/07

14/27/07

14/28/07

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Odwołanie Dyrektora ZSZ w Wieliczce Henryka Gawora
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Wielickiego w 2007 r. w następujących dziedzinach: kultura, edukacja,
podtrzymywanie tradycji narodowej, sport, turystyka, ochrona i promocja
zdrowia, ekologia.
zmiany Uchwały Nr 6/14/06 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wynagradzania dyrektorów
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wielicki.
11/24/07 wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Zakup wraz z dostawą
akcesoriów komputerowych‘’. wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek’’.
wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Zakup wraz z dostawą
materiałów eksploatacyjnych do drukarek”.
wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Zakup wraz z dostawą
materiałów biurowych”.
wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Modernizację ewidencji
gruntów i budynków z załoŜeniem ewidencji budynków i lokali”
ogłoszenia konkursu na przyznanie uŜywanych samochodów straŜackich dla
jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego

Ad.3. Uchwała nr IV/30/07 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu
Wielickiego w okręgu wyborczym nr 3.
W związku z wygaśnięciem mandatu Wojciecha Kozaka w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym
dla wyboru Rady Powiatu Wielickiego, radnego listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie Samorządowego w Wieliczce istnieje konieczność obsadzenia mandatu przez kandydata
z tej samej listy.
Zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego w Krakowie Piotra Lechowskiego, znak DKR – 772020/07 – w wyborach w dniu 12 listopada 2006r. kandydatura Pani Anny Włodarczyk uzyskała kolejno
największą liczbę głosów. Realizując art. 194 ust. 2 ww. ustawy Pani Anna Włodarczyk pisemnie
potwierdziła przyjęcia mandatu.
W związku z powyŜszym, realizując art. 194 ust. 1 Ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, Rada w celu obsadzenia mandatu przyjmuje uchwałę o
wstąpieniu kandydata do Rady Powiatu Wielickiego.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 18 za.
Ad.4. ZłoŜenie ślubowania radnego.
Nowo wybrana radna Anna Włodarczyk złoŜyła ślubowanie następującej treści:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Ad.5. Uchwała nr IV/31/07 w sprawie kierunków przyznawania dofinansowania ze
środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Wieliczce.
Wskutek zmian legislacyjnych w ustawodawstwie polskim, konieczne było dostosowanie zasad
i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Wieliczce do prawa polskiego.
Ponadto dotychczasowe, zdobyte na przełomie lat 2002 - 2006 doświadczenia z praktyki
stosowania zasad i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony i Gospodarki
Wodnej w Wieliczce spowodowały, Ŝe zasadne stało się ujednolicenie uŜywanych sformułowań i

wprowadzenie niewielkich korekt treści tychŜe zasad w celu ich lepszej przejrzystości, a tym samym
sprawniejszego funkcjonowania w/w Funduszu.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności
w tej sprawie.
Radni głosowali nad uchwałą jednogłośnie 21 za, 1 osoba wyszła z sali obrad 1 osoba nieobecna.

Ad.6. Uchwała nr IV/32/07 w sprawie zatwierdzenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli punktowych rozpiętości
dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wartości punktów słuŜących do
obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w
jednostce organizacyjnej Powiatu Wielickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w
Wieliczce.
Projekt Uchwały zreferował Dyrektor ZDP w Wieliczce Grzegorz Łętocha. Zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02. sierpnia 2005r. w sprawie zasad
wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego( Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 z
późn. zm.):
najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze dla jednostki budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego
ustala Rada Powiatu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej wg
zasad określonych w wymienionym rozporządzeniu.Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego
ustala się jako sumę najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczyn liczby punktów określonych
dla poszczególnych kategorii w tabeli punktowej rozpiętości / kategoria zaszeregowania, liczba
punktów/.W związku z tym proponuje się dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
ustalenie najniŜszego wynagrodzenia na poziomie 900,00 zł, oraz wartość punktu w wysokości 9,00 zł.
W uchwale nr XII/66/03 Rady Powiatu w Wieliczce z dnia 12 listopada 2003r. wartość najniŜszego
wynagrodzenia dla pracowników ZDP wynosiła 800 zł. a wartość punktu słuŜącego do ustalania
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 7 zł.Proponowane wartości uwzględniają aktualne
moŜliwości finansowe Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Nie stanowią równieŜ podstawy do
dokonania automatycznej podwyŜki dla pracowników.
Dariusz Zawiślan - poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, rozwoju Gospodarczego i
Turystyki w tej spawie.
Władysław Migdał zapytał jaki procent będzie stanowiła podwyŜka.
Grzegorz Łętocha nie posiadał wyliczenia procentowego, poinformował jednak, Ŝe podwyŜki przyniosą
skutek finansowy 28 tys. zł. w skali roku.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu 21 za, 1 osoba wyszła z sali obrad, 1 osoba nieobecna.
Ad.8. Uchwała nr IV/35/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wielickiego nr
III/13/99 z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów
Polskich.
Rada Powiatu Wielickiego uchwałą nr III/13/99 z dnia 25 stycznia 1999r. zdecydowała o przystąpieniu
do Związku Powiatu Polskich. Na mocy tej uchwały dokonano wyboru delegata Powiatu Wielickiego do
ZPP w osobie Starosty Wielickiego Adam Kociołka.
W związku z podjęciem w dniu 27 listopada 2006r. uchwały nr I//4/06 w sprawie wyboru na Starostę
Wielickiego radnego Jacka Juszkiewcza, zasadne jest podjęcie uchwały, na mocy której Starosta
Wielicki Jacek Juszkiewicz będzie reprezentował Powiat Wielicki na zewnątrz.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu 13 za, 8 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba nieobecna.
Ad.7. Uchwała nr IV/34/07 w sprawie Statutu Powiatu Wielickiego.

Wiesław Bobowski będący Przewodniczącym komisji Statutowej opracowującej projekt Statutu
przedstawił wniosek Komisji składający pod obrady powyŜszy projekt.
W dniu 27 listopada 2006r. Rada Powiatu Wielickiego uchwałą nr I/9/06 powołała doraźną Komisję
Statutową, w celu opracowania projektu zmian w Statucie Powiatu Wielickiego uchwalonego 22 lutego
1999r. uchwałą rady nr IV/15/99.
W terminie do 31 stycznia 2007r. Komisja Statutowa odbyła 4 posiedzenia, podczas których
wypracowała projekty zmian w Statucie Powiatu Wielickiego.
Prace nad Statutem, zmierzały do wyeliminowania, zapisów powielających treści uregulowane w
Ustawie o Samorządzie Powiatowym, jednocześnie dostosowując zapisy Statutu do obowiązujących
przepisów ww. Ustawy. Dla przejrzystości Statutu wykreślono zapisy dublujące się w załącznikach tj.
Regulaminie Rady, Regulaminie Zarządu i Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
Jan Wandas przedstawił opinię komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa w tej sprawie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały rady w sprawie: Statutu Powiatu Wielickiego. Do
projektu ww. uchwały Radna Anna Rachwalik zgłosiła wniosek odrębny polegający na zapisie w § 16
ust 2 Regulaminu Rady: „ Klub moŜe utworzyć co najmniej 5 radnych”. Wniosek został odrzucony
przez Komisję w głosowaniu 1 za, 6 przeciw.
Tomasz Donatowicz przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia:
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia po zapoznaniu się z projektem Statutu
Powiatu Wielickiego pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt przy uwzględnieniu następujących
zmian:
- W § 33 ust. 2 Regulaminu Rady po słowach... lub wnioskowi dodać zapis oraz wstrzymujących
się od głosu przez co nadać następujące brzmienie:

„2. W głosowaniu jawnym Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności wzywa do
podniesienia ręki głosujących za uchwałą lub wnioskiem, następnie głosujących przeciw
uchwale lub wnioskowi oraz wstrzymujących się od głosu. Liczbę głosów "za" , "przeciw"
i "wstrzymujących się" naleŜy podać w protokole sesji.
- W § 37 Regulaminu Rady dopisać ust. 6
„6. Sesje Rady są nagrywane, nagranie jest przechowywane do momentu przyjęcia protokołu”
Do projektu uchwały Radna Anna Rachwalik zgłosiła wniosek odrębny polegający na zapisie w § 16
ust 2 Regulaminu Rady: „Klub moŜe utworzyć, co najmniej 5 radnych”. Wniosek został odrzucony
przez Komisję w głosowaniu 3 za, 4 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Dariusz Zawiślan przedstawił opinię Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju Gospodarczego i
Turystyki:
Komisja BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki Rady Powiatu w
Wieliczce projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatu Wielickiego.
Do projektu ww. uchwały Radna Anna Rachwalik zgłosiła wniosek odrębny polegający na
zapisie w § 16 ust 2 Regulaminu Rady: „Klub moŜe utworzyć co najmniej 5 radnych”.
Wniosek został odrzucony przez Komisję w głosowaniu 3 za, 4 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Władysław Migdał przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu Statutu
Powiatu Wielickiego.
Radca Prawny Jarosław Szwiec – zaprezentował stanowisko prawne rekomendujące powyśzy projekt:
Statut w dotychczasowym brzmieniu opierał się w większości na powtórzeniach przepisów Ustawy o
Samorządzie Powiatowym, wobec czego naleŜało wprowadzić ww. zamiany w związku z uchyleniem
przepisów w zakresie tzw. statutów wzorcowych powiatów. ZwaŜywszy dodatkowo, Ŝe aktualnie w
doktrynie prawniczej i judykaturze NSA dominuje pogląd, iŜ statuty jako akty prawa miejscowego nie
powinny skupiać się na powtarzania przepisów ustawowych, a jedynie je uszczegóławiać biorąc pod
uwagę uwarunkowania miejscowe.
Ryszard Gabryś – wyraził krytyczne stanowisko wobec zaprezentowanego dokumentu, poinformował,
Ŝe juŜ na posiedzeniach komisji stawiał wniosek o odrzucenie projektu, o czym nie ma w opinii komisji,
wnosił o opracowanie go ponownie, projekt jest bublem, nie ma podstawowych zapisów ustrojowych,
w porównaniu z innymi statutami wypada bardzo słabo,
Andrzej Masny poprosił o przedstawianie wniosków do projektu,

Jan Wandas – wyjaśnił, Ŝe w protokole komisji wniosek jest zawarty, nie znalazł się on na sesji gdyŜ
nie był to zgłoszony głos odrębny jak Pani Anny Rachwalik.
Wniosek Andrzeja Masnego został przyjęty głosami 17 za 5 przeciw.
Marek ZadroŜniak – postawił wniosek, o uzasadnienie zmian przez autorów, poniewaŜ w projekcie są
zmiany antydemokratyczne
Wiesław Bobowski – stwierdził, Ŝe jest to ocena subiektywna,
Ryszard Gabryś – postawił wniosek do § 13.3. o wykreślenie zapisów dotyczących ograniczenia udziału
publiczności w posiedzeniach sesji,
Wniosek odrzucono w głosowaniu: 6 za, 16 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Ryszard Gabryś postawił wniosek do § 16.2. Regulaminu Rady pozostawić zapis „Klub moŜe tworzyć,
co najmniej 5 radnych”
W tej sprawie głos poparcia zgłosił Adam Kociołek, wyraził zdanie, Ŝe zwiększenie do „ 7 radnych” ma
na celu uniemoŜliwienie pracę opozycyjnego Klubu Porozumienie Samorządowe”, wymóg 7 osobowego
klubu obowiązywał, gdy rada liczyła 35 radnych, teraz jest ich 23, proporcja powinna być zachowana.
Andrzej Masny – wyraził zdanie, Ŝe rada składa się z radnych wspólnie pracujących na rzecz dobra
społecznego, sprawą drugorzędną jest pojęcie koalicji i opozycji,
Marcin Matuszyk – zgłosił głos poparcia dla wniosku Ryszarda Gabrysia,
Wniosek odrzucono w głosowaniu za 7, przeciw 13, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Ryszard Gabryś – postawił wniosek o skreślenie punktu 7 w § 34 a w punkcie 2 dopisanie „ po
uprzednim zwróceniu uwagi”
Wniosek przyjęto głosami 22 za.
Ryszard Gabryś postawił wniosek do § 40.1. zapisać „ co najmniej 3 radnych.
Wniosek upadł w głosowaniu 7 za, 14 przeciw, 1 wstrzymujący.
Marcin Matuszyk zwrócił uwagę na zapisy § 5 regulaminu rady, zapytał czynie naleŜało by zapisać „ do
dwóch wiceprzewodniczących”
Jarosław Szwiec – wyjaśnił, Ŝe jest to czynność trwająca nie dokonana, nie ma niebezpieczeństwa
pozostawienia zapisu w pierwotnym brzmieniu,
Adam Kociołek – postawił wniosek do § 13 .2. Regulaminu Rady „na wniosek 2/3 ...” proponuje
zmienić na 1/4
Wniosek upadł w głosowaniu 6 za, 15 przeciw, 1 głos wstrzymujący,
Tomasz Donatowicz – postawił wniosek Komisji Oświaty
- W § 33 ust. 2 Regulaminu Rady po słowach... lub wnioskowi dodać zapis oraz wstrzymujących
się od głosu przez co nadać następujące brzmienie:
Wniosek przyjęto głosami 21 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Tomasz Donatowicz – postawił wniosek Komisji Oświaty
- W § 37 Regulaminu Rady dopisać ust. 6
„6. Sesje Rady są nagrywane, nagranie jest przechowywane do momentu przyjęcia protokołu”

Adam Kociołek – postawił wniosek aby nie określać terminu przechowywania nagrań, zasugerował
zapis „ nagrania są archiwizowane w biurze rady ”
Wniosek upadł w głosowaniu 5 za, 15 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Nad wnioskiem komisji głosowano: 15 za, 6 przeciw, - wniosek przeszedł.
Po wyczerpaniu dyskusji radni przyjęli statut w głosowaniu 15 za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się
od głosu.
Andrzej Masny - wyraził zdanie, Ŝe Statut został uchwalony w sposób demokratyczny. Poprosił o
przerwę obradach.
Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie:
Ad.9. Uchwała nr IV/33/07 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Wielickiego.
Rada Powiatu powołuje Sekretarza na wniosek Starosty. Sekretarz uczestniczy w pracach
Zarządu i moŜe uczestniczyć w obradach Rady Powiatu jak równieŜ jej Komisjach z głosem
doradczym.
Sekretarz w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieŜących zadań przez
komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem
spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Sekretarz
Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych
Powiatu, wykonuje inne zadania w ramach upowaŜnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.
14 lipca 2006r. Rada Powiatu Wielickiego uchwałą nr XXXIX/256/06 odwołała Sekretarza
Powiatu z funkcji. Wakat na tym stanowisko stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu Starostwa
Powiatowego w Wieliczce, w związku z tym niezbędne jest podjęcie powyŜszej uchwały.
Starosta Jacek Juszkiewicz – postawił wniosek o powołanie na Sekretarza Powiatu Wielickiego Pana
Michała Roehlicha.
Przedmiot uzasadnienia:
Uzasadnienie wyboru Pana Michała Roehlicha na stanowisko
Sekretarza Powiatu Wielickiego.
1.
Wymagania prawne
Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, sekretarzem powiatu moŜe być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok Ŝycia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) posiada wykształcenie wyŜsze.
Jednocześnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach
marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1223 z późn. zm.) wymaga by osoba zatrudniona na
stanowisku sekretarza powiatu posiadała kwalifikacje w postaci:
a) wyŜszego wykształcenia odpowiedniej specjalności, umoŜliwiającego wykonywanie zadań na
stanowisku sekretarza powiatu,
b) 5 lat staŜu pracy.[1]
2. Ocena spełniania przez Pana Michała Roehlicha warunku posiadania wyŜszego
wykształcenia odpowiedniej specjalności umoŜliwiającego wykonywanie zadań na
stanowisku sekretarza powiatu
Pan Michał Roehlich posiada wykształcenie wyŜsze w specjalności socjologia. Ocenę spełniania
przez Pana Michała Roehlicha warunku posiadania wyŜszego wykształcenia odpowiedniej specjalności,
umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku sekretarza powiatu, naleŜy rozpocząć od ustalenia
zakresu obowiązków, które będą na nim spoczywać. Przepisy prawa nie określają zakresu kompetencji

sekretarza powiatu. Zakres taki został określony w § 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Wieliczce, w którym ustalono, Ŝe do kompetencji i obowiązków Sekretarza Powiatu
naleŜy w szczególności:
1.
wykonywanie funkcji Kierownika Wydziału Ogólnoadministracyjnego w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa,2. pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Starostwa a w szczególności:
1)
nadzorowanie czasu pracy pracowników Starostwa,
2) dbałość o wygląd budynków Starostwa i ich otoczenia,
3) nadzór nad właściwym i prawidłowym wydawaniem środków na materiały biurowe i wyposaŜenie
Starostwa,4)
planowanie kosztów utrzymania Starostwa i rozliczanie się z wydatków
przewidzianych na ten cel w budŜecie powiatu,5) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie
danych osobowych.Ponadto zamierzam powierzyć sekretarzowi powiatu następujące zadania:1.
zrządzanie promocją Powiatu Wielickiego,2. public relations,3.
komunikacja zewnętrzna,4.
utrzymywanie relacji ze środowiskiem lokalnym i mediami.Pan Michał Roehlich będzie równieŜ
odpowiedzialny za:1. prawidłową organizację urzędu,2. wdroŜenie nowoczesnych metod
zarządzania powiatem,3.
pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł.Mając zatem
na uwadze obecnie ustalony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wieliczce
zakres obowiązków sekretarza powiatu oraz zadania, które zostaną mu powierzone w przyszłości, Pan
Michał Roehlich posiada wykształcenie wyŜsze, a więc umoŜliwiające realizację powierzonych mu
zadań. 3. Ocena spełniania przez Pana Michała Roehlicha warunku posiadania
odpowiedniego staŜu pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach
marszałkowskich wymaga by osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powiatu posiadała 5 lat
staŜu pracy. Jednocześnie zgodnie z § 5 tego rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach
wymagany staŜ pracy moŜe zostać skrócony. Pan Michał Roehlich posiada staŜ pracy w wymiarze 2
lata i 4 miesięcy.
W dotychczasowej pracy zawodowej organizował i uczestniczył w projektach wdraŜających
nowoczesne metody zarządzania, takich jak: Motywacyjny System Wynagrodzeń, System Zarządzania
Strategicznego oparty o metodologię ZrównowaŜona Karta Wyników, jest to narzędzie wspierające
proces implementacji strategii firmy. Projektował systemy obiegu informacji oraz regulaminy i
schematy organizacyjne poszczególnych komórek organizacyjnych. Posiada równieŜ doświadczenie w
zakresie pozyskiwania środków z UE (ZPORR, SMART, EFS, EOG) i kilkakrotnie był członkiem zespołów
projektowych, biorąc udział w całym cyklu proceduralnym składania aplikacji. Zajmował się równieŜ
zarządzaniem, promocją firmy oraz public relations. Kierował komunikacją zewnętrzną odpowiadając
jednocześnie za relacje ze środowiskiem lokalnym i mediami. Ponadto posiada osobiste predyspozycje
do pełnienia funkcji sekretarza powiatu.
W dotychczasowej działalności jako Radny Powiatu Wielickiego oraz przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki, dał się poznać jako osoba odpowiedzialna i fachowa.W konsekwencji
zachodzą przesłanki uzasadniające skrócenie staŜu pracy wymaganego na stanowisku sekretarza
powiatu. Michał Roehlich – przybliŜył zebranym informacje nt. wykształcenia, doświadczenia
zawodowego i kwalifikacji, Pan Michał Roehlich posiada staŜ pracy w wymiarze 2 lata i 4 miesięcy w
PP Kopalnia Soli Wieliczka. W dotychczasowej pracy zawodowej organizował i uczestniczył w
projektach wdraŜających nowoczesne metody zarządzania, takich jak: Motywacyjny System
Wynagrodzeń, System Zarządzania Strategicznego oparty o metodologię ZrównowaŜona Karta
Wyników, jest to narzędzie wspierające proces implementacji strategii firmy. Projektował systemy
obiegu informacji oraz regulaminy i schematy organizacyjne poszczególnych komórek organizacyjnych.
Posiada równieŜ doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z UE (ZPORR, SMART, EFS, EOG) i
kilkakrotnie był członkiem zespołów projektowych, biorąc udział w całym cyklu proceduralnym
składania aplikacji. Zajmował się równieŜ zarządzaniem, promocją firmy oraz public relations. Kierował
komunikacją zewnętrzną odpowiadając jednocześnie za relacje ze środowiskiem lokalnym i mediami.
W latach 2002 – 2006 był radnym Rady Powiatu Wielickiego i Przewodniczącym Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki. Obecnie jest radnym Rady Miejskiej w Wieliczce. Adam Kociołek zapytał,
czy wymieniony staŜ to tylko praca w przedsiębiorstwie państwowym, zauwaŜył, Ŝe praca w
samorządzie rządzi się innymi prawami, Michał Roehlich – wyjaśnił, Ŝe w sumie ma 3 lata staŜu,
poniewaŜ wcześniej odbywał staŜ absolwencki w kopalni, faktem jest, Ŝe większość doświadczenia
zawodowego nabył właśnie w kopalni, większość szkoleń odbył, w ramach podnoszenia kwalifikacji w
kopalni soli. Zanim podjął prace w kopani odbył szkolenie w Warszawie w ramach pracy w OBOP – ie.
StaŜ absolwencki finansowany z UE odbył między kwietniem a październikiem 2004r.

Dodał, Ŝe pasjonuje się organizacją pracy, usprawnianiem procesów pracy, faktem jest, Ŝe jest to inna
forma prawna, jednakŜe jest tu wiele do zrobienia, podkreślił, ze jest gotów podjąć to zobowiązanie z
naleŜyta starannością. Zobowiązał się, Ŝe godnie zajmował stanowisko Sekretarza Powiatu.
Po wyczerpaniu dyskusji radni głosowali nad kandydaturą 15 za, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1
osoba nie brała udziału w głosowaniu, 2 osoby nieobecne
Wiesław Bobowski – złoŜył gratulacje nowo wybranemu Sekretarzowi Powiatu.
Michał Roehlich wyraził podziękowanie za zaufanie, zobowiązał się do godnego pełnienia tych
obowiązków.
Ad.10. Wnioski i interpelacje radnych.
Nie wpłynęły.
Ad.11.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Nie wpłynęły.
Ad.12. Wolne wnioski.
Jan Kot - zwrócił się z zapytanie, czy prawda jest, wystąpienie z propozycją przez Zarząd Powiatu do
Gmin, z propozycja partycypacji w realizacji nakładek na drogach powiatowych w stosunku 50 do 50
procent, wyraził opinię, Ŝe małe i słabe gminy nie będą miały szans a by na ich terenie była wykonana
inwestycja drogowa przy takich zasadach,
Mirosław Mrozowski – wyjaśnił, Ŝe wysłano do gmin pisma z taką propozycją, nie był to warunek,
argument ani Ŝądanie. Jest to przykład zasięgnięty z działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie jest
to dyskryminowanie, jest to propozycja radnych, która zrodziła się po dokonaniu objazdu dróg
powiatowych. Przypomniał, Ŝe prasa donosi, iŜ Gmina Biskupice zaplanowała w budŜecie 200 tys. zł.
na partycypacje w realizacji dróg wojewódzkich, moŜe zatem wyłoŜyć środki na realizację tego typu
zadania na drogach powiatowych.
Andrzej Masny wyjaśnił, Ŝe Zarząd podzielił pulę środków na inwestycje drogowe na połowę, 50 %
środków przeznaczone jest na program pilotaŜowy, polegający na udziale gmin, wg. zasady, kto da
więcej, w tej gminie będzie realizowana nakładka, przytoczył tu pomysł podobnie realizowany na
drogach wojewódzkich z udziałem gmin. Zwrócił tez uwagę na strategiczne znaczenie dróg
wojewódzkich i powiatowych, o czym powinni pamiętać włodarze gminni. Często bywa, Ŝe drogi
gminne prowadzą do 3 domostw, po drodze powiatowej jeździ 4 tys. samochodów, ale kaŜdą decyzję
zarząd uszanuje.
Adam Kociołek – przypomniał, Ŝe zasada 50 na 50 obowiązuje od dawna, ale dawniej obowiązywał
program, jeśli jest to wymóg a nie propozycja to jest to wymóg dla niektórych gmin nie do
udźwignięcia. 50 % udziału gmin w budowie chodników przy drogach powiatowych był podyktowany
potrzebą zahamowania pędu gmin do budowy chodników gdziekolwiek. Proponuje zasadę
dobrowolności a nie obligatoryjnego udziału.
Jacek Juszkiewicz – potwierdził, Ŝe taka była decyzja zarządu i propozycja skierowana do gmin,
podkreślił, Ŝe wolą jest wyremontować wszystkie drogi, zajmie to jednak 10 – 15 lat, wspólnie moŜna
zrobić więcej,
Mirosław Mrozowski – podkreślił, Ŝe nie byłoby niedomówień gdyby wójtowie i burmistrzowie przyjęli
zaproszenie na spotkanie przygotowane w tym celu,
Adam Kociołek – podkreslił, Ŝe naleŜy opracować jasne przejrzyste reguły, program realizacji nakładek
drogowych, program musi być przygotowany w oczekiwaniu na środki dodatkowe, moŜe wpłynie
odszkodowanie za Stanisławice, 1 mln. od Marszałka, wówczas będzie szansa coś zrobić, program
powinien być przygotowany przed uchwaleniem budŜetu,

Mirosław Mrozowski- podkreślił, Ŝe odzyskanie odszkodowania za Stanisławice jest nierealne tak jak 1
miliona od Marszałka, jest to mrzonka gdyŜ nie było promesy Marszałka,
Adam Kociołek – stwierdził, Ŝe wręcz niegospodarne byłoby nieubieganie się o te środki, są to
zobowiązania na piśmie, sprawa jest istotna proponuje spotkanie, na którym przedstawi argumenty i
dowody na to,
Władysław Migdał zaprosił Pana Adama Kociołka na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu
wysłuchania tych argumentów.
Wiesław Bobowski poprosił radnego Jana Kota i pozostałych radnych, aby byli rzecznikami powiatu na
terenie swoich gmin.
Przewodniczący przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. za
rok poprzedni – kwestionariusze oświadczeń zostały radnym rozdane.
Przewodniczący poinformował, Ŝe sesja tematyczna z 23 lutego została przełoŜona na 11 kwietnia na
godz. 11 – 12.
Przewodniczący poinformował, Ŝe sesja budŜetowa odbędzie się 22 marca 2007r. godz. 16.00
Przewodniczący poprosił radnych o składanie zdjęć do legitymacji radnego do końca lutego.
Ad.13. Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 18.30. zamknął obrady IV sesji Rady
Powiatu Wielickiego.

