Protokół z V sesji Rady Powiatu
Protokół nr V/06
Z obrad V sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 22 marca 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 V sesji o godzinie 15.00 stwierdzając,
iŜ w sesji bierze udział 22 radnych, co wobec 23 osobowego ustawowego składu rady stanowi
quorum. Przewodniczący powitał zaproszonych gości – lista zaproszonych gości stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o przyjęcie protokołu z IV sesji – protokół przyjęto
głosami – 21 za, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący zaprezentował porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawienie porządku
obrad.
1. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu.
2. Uchwała BudŜetowa Powiatu Wielickiego na 2007r.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce za rok 2006.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Wieliczce o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej
w 2006r.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce o
stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za 2006r.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2006r.
8. Uchwała w sprawie zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2007
9. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Niepołomice odnośnie prowadzenia
ponadgminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wsparcia dziennego - Świetlicy
Środowiskowej z elementami socjoterapii „Arka dzieci” w Niepołomicach.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 22 za.
2. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu – przedstawił Starosta Jacek
Juszkiewicz: Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wielickiego z działalności w okresie między sesjami tj.
od 16 lutego do 21 marca 2007r.
Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 7 posiedzeń, podczas których podjął następujące
uchwały: w sprawie wyraŜenia pozytywnej opinii w sprawie zaliczenia części
działki nr 830
połoŜonej w miejscowości Gdów do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zmiany uchwały nr 79/90/04 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29 lipca 2004r.w
sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu zamieszkania

osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
-

w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup wraz z dostawą serwera‘’.

-

w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego‘’

-

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o przyznanie uŜywanego samochodu straŜackiego,

-

w sprawie: upowaŜnienia Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z
prowadzeniem bieŜącej działalności Starostwa do kwoty 15 000,- zł.

-

w sprawie 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 w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

-

w sprawie przystąpienia do programu pn. „Bezpieczny Powiat 2007”
zarząd opracował autopoprawki do projektu Uchwały BudŜetowej na 2007 rok

W nawiązaniu do sprawozdania Jan Kot zapytał, dla jakiej jednostki przyznano samochód
Starosta wyjaśnił, Ŝe w drodze konkursu samochód przyznano dla OSP w Brzeziu.
3. Uchwała nr V/36/07 BudŜetowa Powiatu Wielickiego na 2007r.
W imieniu Zarządu projekt budŜetu zaprezentował Starosta Jacek Juszkiewicz – załącznik.
Starosta zaprezentował takŜe autopoprawki do pierwotnej wersji projektu budŜetu:
W zakresie dochodów: Zwiększa się dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem MUW w Krakowie Nr FB.II.30544-1-07 w kwocie 3.979,00 zł, dotacja celowa przeznaczona jest na uregulowanie odszkodowań wraz z
ustawowymi odsetkami. Zwiększa się dochody w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 –
Nadzór budowlany, dotacja celowa w kwocie 4.827,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego
Nr FB.I.3011-11-2-07. Zwiększa się dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej, w kwocie
49.354,00 zł. zgodnie z zawartą umową dotacji Nr D/001/07/25 na dofinansowanie samochodu
specjalistycznego dla StraŜy. Zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75622 – Udziały
powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z
pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-105/2007. Zwiększa się dochody w dziale 758 – RóŜne
rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, w kwocie 1.422.178,00 zł. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820105/2007. Wprowadzenie w dziale 803 – Szkolnictwo wyŜsze, rozdział 80309 - Pomoc materialna dla
studentów i doktorantów dotacji niewykorzystanej w 2006 roku na obsługę projektu „Małopolski
program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007” w kwocie 7.333,00 zł. Zmniejsza
się dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja celowa w
kwocie 76,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.3011-11-2-07. Zwiększa się
dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dotacja celowa
w kwocie 4.350,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.3011-11-207. Uwzględnienie w budŜecie w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział
85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wpływów w kwocie 3.353,00 zł
dotyczących zwrotu kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii
zajęciowej. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85322 – Fundusz Pracy zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-402101-AK/07 w kwocie 56,00 zł. Wprowadzenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział
85415 – Pomoc materialna dla uczniów niewykorzystanej dotacji w 2006 roku, niewykorzystanej I
transzy dla projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub

dotowanych przez Powiat Wielicki w roku szkolnym 2006/2007” w kwocie 3.705,00 zł. Ponadto
wprowadza się zmianę paragrafów dotacyjnych z § 2339 na § 2889 oraz z §2708 na §2888 – Dotacja
celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów). W zakresie wydatków: Zmniejsza się dotacje w dziale 600 – Transport i
łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 56.940,00 zł w związku z nie
przejęciem przez Gminę Gdów letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w 2007
roku. Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 28.185,00 zł w związku z
koniecznością podniesienia wynagrodzenia pracowników celem dostosowania ich do standardów
rynkowych. Zmniejsza się wydatki bieŜące i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 260.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych oraz zmniejsza się wydatki
majątkowe o ogólną kwotę 1.195.000,00 zł, w związku z rezygnacją z 2 inwestycji tj, przebudową
drogi powiatowej 2009K i 2012K na odcinku od granicy Powiatu Wielickiego do drogi wojewódzkiej Nr
964 (800.000,00 zł) oraz przebudową drogi powiatowej 2027K Wieliczka-Borzęta (395.000,00 zł) z
przeznaczeniem na wydatki bieŜące (nakładki na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym
harmonogramem). Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział
60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 500.000,00 zł. w na modernizację mostu na drodze
powiatowej 2039K w związku z aktualizacją kosztorysu. Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale 630 –
Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na
dotacje obejmujące dofinansowanie imprez o charakterze turystycznym, które będą zlecane
organizacjom poŜytku publicznego w kwocie 13.000,00 zł. Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z
przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z pismem
MUW w Krakowie Nr FB.II.3054-4-1-07 w kwocie 3.979,00 zł. Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale
710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 4.827,00 zł zgodnie z
pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.3011-11-2-07, zmiany obejmują zwiększenie wydatków o
2% na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Inspekcji Nadzoru Budowlanego. W dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę
80.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości diet na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wielickiego Nr
II/19/06 z dnia 14.12.2006 r. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa
powiatowe zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 22.378,00 zł w związku ze
zmianą interpretacji przepisów MF pismo ST I 4834-537-2006/750, Ŝe z wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń wyłącza się § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 100.000,00 zł związane z
zwiększeniem zatrudnienia w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(50.000,00 zł pokryto z zaoszczędzonych usług pocztowych) oraz zwiększa się wydatki bieŜące o
10.000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (bieŜące dofinansowanie studiów
podyplomowych z EFS) Natomiast w wydatkach majątkowych zwiększa się pozycje zakup gruntu (przy
ul. Ochoty w Wieliczce przy pasie drogi powiatowej) w kwocie 7.000,00 zł. W dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się
wydatki bieŜące o kwotę 49.000,00 zł. Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale 754 – Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w kwocie
200.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia na współfinansowanie termomodernizacji
budynku Policji w Wieliczce ul. Jedynaka. Propozycja finansowania to: środki starostwa, KW Policji i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej zmniejsza się
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 114.434,00 zł w związku ze zmianą interpretacji
przepisów MF pismo ST I 4834-537-2006/750, Ŝe z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
wyłącza się § 4180 - RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy. W dziale
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe
Państwowej StraŜy PoŜarnej zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 250.000,00 zł. w tym: na
zabezpieczenie środków własnych do zakupu samochodu specjalistycznego w kwocie 150.000,00 zł
oraz na sfinansowanie koncepcji budowy budynku StraŜy PoŜarnej w Wieliczce w kwocie 100.000,00
zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75414 – Pozostała
działalność zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł w związku z
przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony cywilnej. W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieŜące o

kwotę 32.752,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł w związku
z przejęciem zadań CPR przez Wojewodę, natomiast pozostała kwota w tym rozdziale obejmuje
wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zwiększa się wydatki bieŜące w
dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 180.000,00 zł. z
przeznaczeniem na rezerwę ogólną 100.000,00 zł. oraz na rezerwę oświatową 80.000 zł. W dziale 801
– Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki bieŜące
o kwotę 33.672,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 32.217,00 zł. na
pokrycie podwyŜek nauczycieli 5% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. W dziale 801 – Oświata i
wychowanie – rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się wydatki inwestycyjne o
kwotę 443.628,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 38.575,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 36.135,00 zł. na pokrycie podwyŜek nauczycieli 5% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. W
dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki
bieŜące o kwotę 184.687,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 104.279,00
zł. dotacje o kwotę 24.300,00 zł. na pokrycie podwyŜek nauczycieli 5% wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń z tego: (LO Wieliczka 88.242,00 zł, ZS Gdów 22.145,00 zł. dotacje dla szkół
niepublicznych 24.300,00 zł) oraz remont sali gimnastycznej wraz z sanitariatami i szatni w LO
Wieliczka w kwocie 50.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea
ogólnokształcące w wydatkach inwestycyjnych zmiana zadania na wykonanie i zainstalowanie pełnej
automatyki c.o. w LO Wieliczka, umoŜliwiając w pełni racjonalne funkcjonowanie systemu. W dziale
801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące w wydatkach inwestycyjnych
zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, rezygnacja z zadania pn. termoizolacja ZS Gdów w kwocie
200.000,00 zł i zmniejszenie kosztów przebudowy dachu w ZS Gdów o kwotę 100.000,00 zł. W dziale
801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejsza się wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.300,00 zł. w związku ze zmianą interpretacji przepisów MF
pismo ST I 4834-537-2006/750, Ŝe z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyłącza się § 4140
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększa się kwotę
19.822,00 zł. wydatki inwestycyjne na wykonanie przebudowy dachu w związku z aktualizacją ceny
kosztorysu . W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się
wydatki bieŜące o kwotę 145.898,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę
128.607,00 zł. oraz dotacje o kwotę 10.000,00 zł. na pokrycie podwyŜek nauczycieli 5% wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń z tego: (ZSZ Wieliczka 119.700,00 zł. ZS Gdów 16.198,00 zł. oraz
dotacje o kwotę 10.000,00 zł). W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała
działalność zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 250.000,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń o kwotę 130.000,00 zł. z przeznaczeniem: (konkurs grantowy w kwocie 150.000,00 zł.
związany z organizacją zajęć pozaszkolnych oraz 100.000,00 zł na konkurs grantowy związany z
wyposaŜeniem pracowni szkolnych). W dziale 803 – Szkolnictwo wyŜsze, rozdział 80309 - Pomoc
materialna dla studentów i doktorantów zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.333,00 zł. w związku
z niewykorzystaniem w 2006 roku środków na obsługę projektu stypendialnego dla studentów. W
dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dodaje się wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń w kwocie 1.206.500,00 zł w związku ze zmianą interpretacji przepisów MF pismo ST I
4834-537-2006/750, Ŝe do wynagrodzeń i pochodnych włącza się § 4130 – Składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Zmniejsza się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, dotacja celowa w kwocie 76,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr
FB.I.3011-11-2-07. Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 –
Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 30.000,00 zł. w tym dotacje na utworzenie świetlicy
środowiskowej w Gminie Niepołomice. Zwiększa się wydatki w dziele 852 – Pomoc społeczna, rozdział
85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 4.350,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego
Nr FB.I.3011-11-2-07 na realizację zadań bieŜących.Zmniejsza się dotacje w dziale 852 – Pomoc
społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze w kwocie 341.471,00 zł. w związku ze zmianą sposobu
wypłacania pomocy pienięŜnej dla rodzin zastępczych. Dotychczasowe wypłaty na rzecz rodzin
zastępczych zamieszkujących w poszczególnych gminach Powiatu Wielickiego, dokonywane przez te
Urzędy Gmin, zastąpione zostaną bezpośrednimi wypłatami na rachunki bankowe uprawnionych.
Zwiększa się wydatki bieŜące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra
pomocy rodzinie o kwotę 35.100,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pokrycie
dodatkowego etatu na obsługę zadań związanych z PFRON. Zgodnie z art. 68 c ust 1 ustawy o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. nr 123
poz. 776 od 2007 r. ustalone zostały progi dofinansowania uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej w związku z powyŜszym zwiększa się plan wydatków bieŜących w tym dotacje w dziale 853
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 34.875,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 50.716,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń o kwotę 14.485,00 zł. oraz dotacje o kwotę 34.800,00 zł. na pokrycie podwyŜek
nauczycieli 5% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tego: (dotacje dla PPP Niepołomice 14.400,00 zł
i PPP Wieliczka 20.400,00 zł.). W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 –
Placówki wychowania pozaszkolnego, zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 183.430,00 zł. w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 121.180,00 zł. oraz dotacje o kwotę 61.300,00
zł, na pokrycie podwyŜek nauczycieli 5% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, (spowodowanymi
reorganizacją systemu funkcjonowania MOS w Wieliczce w kwocie 100.000,00 zł. oraz realizacją
projektu grantowego „ABC Astronomii” MOA Niepołomice w kwocie 50.000,00 zł.) z tego: dotacje dla
MOA Niepołomice 61.300,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 –
Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.705,00 zł. w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 399,00 zł. w związku z niewykorzystaniem w
2006 roku środków I transzy dla projektu Program stypendialny z ZPORR. W dziale 921 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieŜące
o kwotę 41.000,00 zł. w tym dotacje o kwotę 41.000,00 zł. na dofinansowanie imprez kulturalnych o
charakterze powiatowym zlecane organizacjom poŜytku publicznego w ramach konkursów. W dziale
926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa
się wydatki bieŜące o kwotę 36.000,00 zł. w tym dotacje o kwotę 36.000,00 zł. na dofinansowanie
imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym zlecane organizacjom poŜytku
publicznego w ramach konkursów.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Wcisło odczytał opinię RIO w sprawie zaprezentowanego projektu
budŜetu.
Tomasz Donatowicz zaprezentował pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i
Zdrowia w ww. sprawie.
Dariusz Zawiślan zaprezentował pozytywna opinię Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w ww. sprawie.
Władysław Migdał zaprezentował pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie.
Jan Wandas zaprezentował pozytywną opinie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ww. sprawie.
Marek ZadroŜniak w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe zapytał, czy przedstawiony projekt po
zmianach był opiniowany przez RIO, zwrócił uwagę, Ŝe zabrano 3.700.000,- zł. z oświaty, tym samym
zakwestionował stanowisko Starosty, iŜ zarząd kładzie mocny nacisk na wydatki oświatowe. Wyraził
opinię, Ŝe nie jest dobrym rozwiązaniem koncepcja budowy kompleksu szkół zawodowej i specjalnej.
Zakwestionował takŜe stanowisko zarządu, iŜ kładzie się nacisk zadania drogowe, gdy tym czasem
rezygnuje się z dwóch powaŜnych inwestycji drogowych, przy tym realizuje się potajemnie nikomu nie
potrzebną drogę przez puszczę za 400 tys. zł. Globalnie wygląda to tak, Ŝe 2 mln. zł. stanowią wydatki
inwestycyjne, 4 mln. zł. to sztucznie zwiększone dochody, , jest wolna kwota o która powinno zmaleć
zadłuŜenie a tak nie jest – „przejadamy te środki”. W projekcie zawarte są granty nie opiniowane
przez komisje, na pytanie, czego dotyczą, padła odpowiedź, Ŝeby środki otrzymali lokalni działacze.
Nieporozumieniem jest zabranie 200 tys. zł. szkle w Gdowie z termomodernizacji i przekazanie jej na
takie samo zadanie na nie swoim budynku bo Komendy Powiatowej Policji. Przy tym nie wiadomo czy
państwo nie weźmie haraczu z funduszu wsparcia, poprosił o opinię prawną, czy moŜna wydatkować
środki na nie swój budynek. Dodał, Ŝe nie ma nic przeciw dofinansowywaniu policji, ale w postaci
doposaŜenia samochodu i sprzętu, co moŜe wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Zakwestionował, takŜe dofinansowywanie gazet lokalnych.

Jan Wandas – w imieniu Klubu PIS wyraził pozytywną opinię w sprawie projektu budŜetu Powiatu na
2007r. ocenił, Ŝe dokument jest określeniem kierunków działania o charakterze społecznym, podkreślił
szerokie konsultacje społeczne, z przedstawicielami gmin i innych instytucji.
Andrzej Masny – w imieniu Klubu Przyjazny Powiat wyraził pozytywną opinię w sprawie projektu
budŜetu, wyjaśnił, Ŝe dokument ten to kierunek pokazywany przez zarząd, co, gdzie i za ile zrobić.
Faktem jest, Ŝe budŜet powiatu to „mizeria”, prawie wszystkie zadania realizowane przez powiat to
zlecone. Zwrócił uwagę, Ŝe poprzedni budŜet był przygotowany przez poprzedni zarząd, ale jest to
dokument przygotowany przez wszystkich, po uchwaleniu będzie to budŜet wszystkich mieszkańców.
Określenie: jakieś MOA, jakieś granty, to uderza w mieszkańców gmin do których są adresowane są te
środki. Wyraził podziękowanie zarządowi oraz pracownikom, którzy pracowali nad przygotowaniem
tego dokumentu.
Radca Prawny Jarosław Szwiec – wyjaśnił kwestię poruszaną przez Marka ZadroŜniaka - autopoprawki
nie muszą być opiniowane przez RIO,
Jacek Juszkiewicz - wyjaśnił, Ŝe a art. 13 ustawy o Policji wynika, Ŝe j.s.t. mogą uczestniczyć w
wydatkach inwestycyjnych i kosztach utrzymania komend policji, ponadto środki pochodzące z
budŜetów j.s.t. nie podlegają opodatkowaniu,
Marek ZadroŜniak – postawił wniosek o wydłuŜenie chodnika przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce,
Jan Kot – postawił wniosek aby środki przeznaczone na termomodernizację KP Policji przeznaczyć na
dofinansowanie komisariatów, zakup radiowozów, sprzętu,
Ryszard Gabryś – zaproponował, aby na problem osuwisk popatrzeć kompleksowo, nie tylko
zabezpieczając je, moŜe naleŜy wykupić grunty, przesunąć drogi,
Andrzej Masny – zgodził, się z przedmówcą, dodał, Ŝe naleŜy przyjrzeć się, dlaczego gmina wydała
decyzję WZ na terenie osuwiskowym a powiat wydał pozwolenie na budowę,
Tadeusz Gorycki – poparł remont drogi przez puszczę, jest to droga Królewska, wiodąca w kierunku
Koszyc, trakt wiodący, stąd ma znaczenie strategiczne,
Marcin Matuszyk – poinformował, Ŝe wstrzyma się od głosu, gdyŜ liczył na inne spojrzenie, zarządu
przy projektowaniu budŜetu, naleŜało opracować priorytety, tym czasem wydaje się środki na dom
straŜaka, kupno działki dla budowy szkoły, naleŜy wypracować pryncypia, dopóki tak się nie stanie
rozmowa będzie o niczym.
Wiesław Bobowski – zwrócił uwagę, Ŝe jest to budŜet skonstruowany przez poprzedni zarząd. MoŜna
go było zmienić w niewielkim zakresie, zgodził, się, Ŝe naleŜy wypracować kluczowe zagadnienia,
wyraził nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie zarząd je wypracuje.
Adam Kociołek – przypomniał, Ŝe w kwestii komendy, zapadły ustalenia, iŜ zamiana budynków
pomiędzy Powiatem a Komendą nastąpiła z niekorzyścią dla Powiatu (powiat przejął nie ruchomości o
mniejszej wartości) w zamian za to Powiat miał nie łoŜyć przez 3 lata jakichkolwiek środków na jej
przecz. Co więcej cała zamiana miała taki cel, aby wreszcie komenda wojewódzka mogła finansować
inwestycje swojej jednostki. NaleŜy wrócić do tych uzgodnień.
Kwestia budowy komendy PSP były omawiane, największy interes w wyprowadzeniu komendy z Parku
Kingi ma kopalnia, i trzeba wynegocjować jej partycypację w tej inwestycji.
Wyraził zadowolenie, Ŝe 80 % budŜetu to konstrukcja poprzedniego zarządu, nowością jednak jest, Ŝe
nie konsultuje się decyzji z radnymi.
Postawił wniosek budowy chodnika przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Gmina Kłaj. Anna Rachwalik –
oceniła projekt budŜetu dobrze, zapytała, co kryje się pod postacią grantów, postawiła wniosek o
dotacje w wysokości 40 tys. zł. dla świetlicy w Zborówku.
Dodała, Ŝe po objeździe dróg, naleŜy wrócić do rozmów i ustalić realizację zadań w tym zakresie,
Postawiła wniosek o realizację drogi 2020 od drogi 966 w kierunku Łazan na odcinku 500m.
Źródło pokrycia, to zmniejszenie zakresu robót Drogi Królewskiej w Niepołomicach.

Ryszard Gabryś – postawił wniosek o wybudowanie chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej Borzęta –
Koźmice – od dworu do mostu na rzecze Wildze. Jako źródło pokrycia podał zmniejszenie zakresu
robót Drogi Królewskiej w Niepołomicach.
Anna Włodarczyk – poprosiła o rozwaŜenie decyzji łączenia szkoły zawodowej ze specjalną, wyraziła
zdanie, Ŝe nie jest to dobry pomysł.
Adam Kociołek – przypomniał, śe w koncepcji zapisane jest, iŜ działka pod budowę ZSZ w Wieliczce to
minimalny obszar dla tej szkoły, podwaŜył, Ŝe moŜna umieścić tam dwa kompleksy szkolne,
przypomniał, teŜ, Ŝe rozwaŜano wykup działek pobliskich. Wyraził dezaprobatę wobec, decydowania
przez sam zarząd, w sprawie realizacji nakładek na drogach powiatowych, bez opinii czy zdania
komisji, zdarzyło się to po raz pierwszy. Dodał, Ŝe budŜet jest skonstruowany pasywnie wskaźniki
zadłuŜenie są minimalne,
Mirosław Mrozowski – głosy, Ŝe obecny budŜet to wyprowadzanie środków, haracze, to demagogia,
nie ma teorii spiskowej w sprawie termomodernizaji, tylko rachunek ekonomiczny, w ZS w Gdowie są
bardzo grube 70 cm mury, audyt wykazał niskie efekty oszczędnościowe termomodernizacji, natomiast
budynek komendy policji wybudowany jest z tzw. wielkiej płyty o wysokiej przenikalności termicznej.
Jeśli idzie o zmianę koncepcji budowy szkoły w Wieliczce, to nie robi się szkół w mieszkalnych willach,
one nigdy nie będą spełniały warunków, nowa koncepcja przewiduję, e zmieszczą się na działce dwa
kompleksy szkół. Co do zarzutów zadłuŜenia, to informuję, Ŝe kredyt został zmniejszony. Bardzo długo
poświęcono czasu, na dyskusje koncepcyjne, nad budŜetem, nic nie kryje się za zmianami z budŜecie
jedynie rozwój powiatu.
Adam Kociołek – poprosił o przedstawienie kosztów porównawczych termomodernizacji budynku
szkoły w Gdowie a komendy w Wieliczce.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy, aby zarząd ustosunkował się do wniosków złoŜonych przez
radnych.
Po przerwie:
Starosta Jacek Juszkiewicz w imieniu zarządu przedstawił stanowisko w sprawie wniosków :
Jana Kota – dotyczącego, aby środki przeznaczone na termomodernizację KP Policji przeznaczyć na
dofinansowanie komisariatów, zakup radiowozów, sprzetu, - negatywne
Andrzej Masny zaprezentował negatywne stanowisko zarządu wobec wniosku Marka ZadroŜniaka
dotyczącego wydłuŜenia chodnika w miejscowości Krzyszkowice, zaznaczył, Ŝe przy deklaracji
burmistrza partycypacji według zasady 50/50 zarząd rozwaŜy sprawę.
Zarząd zajął negatywne stanowisko wobec wniosku Anny Rachwalik dotyczącego połoŜenia nakładki
na drodze powiatowej w gminie Biskupice jednakŜe przy deklaracji wójta partycypacji 50/50 zarząd
ponownie rozpatrzy wniosek.
Marek Burda przedstawił stanowisko zarządu dotyczące dofinansowania świetlicy w Zborówku – opinia
powinna być pozytywna jednakŜe po wnikliwej analizie.
Nad uchwałą głosowano: za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 7 radnych.
Starosta Jacek Juszkiewicz wyraził podziękowanie za aprobatę i wsparcie działań zarządu.
Dodał, Ŝe jest to budŜet poprzedniej kadencji w 80%, zmieniony dla potrzeb mieszkańców i realizacji
ich postulatów. Wyraził podziękowanie radnym pracującym w komisjach kierownikom wydziałów,
głównej księgowej za elastyczność i skłanianie się ku wnioskom zarządu.
4. Uchwała nr V/37/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz informacji o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce za
rok 2006.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Nad uchwałą głosowano jednogłośnie- 22 głosy za.
5. Uchwała nr V/38/07 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieliczce o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie
ochrony przeciwpoŜarowej w 2006r.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie- 22 głosy za.
6. Uchwała nr V/39/07 w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wieliczce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie - 23 głosy za.
7. Uchwała nr V/40/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006r.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie - 23 głosy za.
8. Uchwała nr V/41/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r.
Jan Wandas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Praworządności,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Nad uchwałą głosowano- 22 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu
9. Uchwała nr V/42/07 w sprawie zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku
2007
Tomasz Donatowicz poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i
Zdrowia
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.
Nad uchwałą głosowano jednogłośnie- 23 głosy za.
10. Uchwała nr V/43/07 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Niepołomice odnośnie
prowadzenia ponadgminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wsparcia
dziennego - Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii „Arka dzieci” w
Niepołomicach.
Tomasz Donatowicz poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i
Zdrowia
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki.

Marek ZadroŜniak poprosił o wyjaśnienia przekazania gminie świetlicy, zwrócił uwagę, Ŝe kiedy
samorząd chce przekazać takie zadania ogłasza konkurs, zapytał czy tak było.
Jarosław Szwiec wyjaśnił, Ŝe samorząd ogłasza konkurs, jeśli na danym terenie nie ma takiej placówki
w przeciwnym razie moŜe powierzyć zadania istniejącej jednostce.
Marek ZardoŜniak wyraził przekonanie, Ŝe czynność taka moŜe nastąpić wyłącznie w drodze konkursu,
poprosił o przedstawienie opinii prawnej na piśmie. Zwrócił uwagę, Ŝe świetlica funkcjonuje jako
gminna, funkcjonuje w szkole, której dyrektorem jest przewodniczący rady. Powiat oddaje część
środków panu Bobowskiemu, dzięki czemu nie będzie miał kłopotów finansowych, jak w poprzednich
latach.
Aleksandra Ślusarek stwierdziła, Ŝe świetlica funkcjonuje w lokalu wynajmowanym w szkole poprosiła
o sprawiedliwe dofinansowanie świetlicy o charakterze ponadgminnej, dodała, iŜ przedmówca ma
kompleksy gminy Niepołomice.
Mirosław Mrozowski w związku z budzącymi kontrowersje zapisami zasugerował zmianę zapisów w
uzasadnieniu do uchwały: słowo utworzenie zastąpić słowem prowadzenie.
Nad uchwałą głosowano: za 17, przeciw 3, jedna osoba wstrzymała się od głosu, 2 osoby nie brały
udziału w głosowaniu.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
Przewodniczący przedstawił pismo skierowane przez radnych Klubu Porozumienie Samorządowe, w
którym skarŜy się na naruszenie prawa w uchwalonym statucie powiatu.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Marek ZadroŜniak stwierdził, Ŝe nie jest to skarga, lecz wniosek o usunięcie naruszenia prawa.
Adam Kociołek stwierdził, Ŝe jest to skarga na działanie rady, w trybie skargowym wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa.
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski podkreślił, Ŝe wola rady została wyraŜona, biuro prawne
wojewody wypowie się w tej sprawie.
Poinformował, Ŝe do wiadomości rady wpłynęła odpowiedź RIO odrzucająca zaskarŜenie przez Adama
Kociołka uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2006 rok.
13. Wolne wnioski.
Anna Rachwalik poprosiła o wyjaśnienie kwestii karetki, utworzenia delegatur, i rozstrzygnięcia
konkursu dla OSP.
Jacek Juszkiewicz wyjaśnił, Ŝe powiat ubiega się o kontrakt na jedną dodatkowa karetkę, decyzje w tej
sprawie podejmie wojewoda, rozmowy trwają pisma monitujące skierowano do wojewody dyrektora
MSZ, dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego- decyzji ani promesy powiat nie otrzymał.
Trwają prace nad wdraŜaniem delegatur, w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie zespołu
wdraŜającego z przedstawicielami gminy.
Konkurs na samochód wygrało OSP w Brzeziu.
Adam Kociołek poprosił o pisemne uzasadnienie zwolnienia pani Marii Nowak wraz ze skutkami
finansowymi. Poprosił o informacje jak zakończyła się sprawa sądowa pani Iwony Włodarczyk w
sprawie dodatku. Postawił wniosek, aby na sesji rady uroczyście podziękować komendantom PSP i
Policji, którzy odeszli ze słuŜby.
14. Zakończenie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 19.30 zamknął obrady V sesji
Rady Powiatu Wielickiego.

