Protokół z VI sesji Rady Powiatu
Protokół nr VI/06
Z obrad V sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 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 VI sesji o godzinie 15.00 stwierdzając,
iŜ w sesji bierze udział 23 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 V sesji – protokół przyjęto
głosami – 22 za, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący zaprezentował porządek obrad sesji;
Starosta Jacek Juszkiewicz złoŜył wniosek o poszerzenie porządku obrad o następujące projektu
uchwał:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budŜetowej i zmiany w budŜecie powiatu na 2007r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego
w ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich 2004-2006 – dla Publicznego Technikum Ekonomicznego w Wieliczce w
kwocie 134.641 zł.
Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego w
ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – dla Gimnazjum Specjalnego w Wieliczce w kwocie 137.631,zł. Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego w
ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieliczce w kwocie 116.790 zł.
Radni jednogłośnie – 23 głosy za, wyrazili zgodę na poszerzenia porządku obrad o powyŜsze
projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie wezwania grupy radnych do usunięcia naruszenia prawa.
Adam Kociołek zapytał czy w tej sprawie wypowiadały się komisje rady,
Wiesław Bobowski wyjaśnił, Ŝe w opinii radcy prawnego, projekt ten nie wymaga opinii komisji,
Nad wnioskiem głosowano 15 za, 1 przeciw 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Porządek obrad przyjęto głosami 18 za, 5 osób wstrzymało się od głosu.
Ad.2. WaŜniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu
Przedstawił Starosta Jacek Juszkiewicz
Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 5 posiedzeń podczas których podjął następujące
uchwały:
Uchwała nr 21/37/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Wielickiego w 2007r. w następujących dziedzinach: podtrzymanie tradycji
narodowej, kultura, edukacja, sport, turystyka, ratownictwo i ochrona ludności oraz ekologia.

Uchwała nr 21/38/07 w sprawie uŜyczenia UKS ALFA projektu sieci turystycznych szlaków rowerowych
Powiatu Wielickiego celem ubiegania się o środki finansowe z Samorządu Województwa Małopolskiego
Uchwała nr 22/39/07 w sprawie układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wielickiego na 2007r.

Uchwała nr 24/40/07 w sprawie zmiany Uchwały nr 175/244/06 Zarządu Powiatu
Wielickiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi
BudŜetowej Powiatowych Jednostek Organizacyjnych, Inspekcji, SłuŜb i StraŜy w Wieliczce.
Uchwała nr 24/41/07 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2007r.
Uchwała nr 25/42/07 w sprawie wszczęcia procedury powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdowie.
Uchwała nr 25/43/07 w sprawie wszczęcia procedury powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Gdowie.
Uchwała nr 25/44/07 w sprawie wszczęcia procedury powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Wieliczce.
Uchwała nr 25/45/07 w sprawie 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
Realizując uchwałę BudŜetową nr V/36/07 podjęta podczas V sesji Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22
marca 2007r. Zarząd podjął Uchwałę nr 22/39/07 w sprawie układu wykonawczego budŜetu Powiatu
Wielickiego na 2007r.
Realizując uchwałę nr V/42/07 w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2007 – na bieŜąco realizowane są poszczególne zaplanowane zadania.
Realizując Uchwałę 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 - zawarto porozumienie w
przedmiotowej sprawie z Gminą Niepołomice.
Ad.3. Sprawozdanie z realizacji BudŜetu Powiatu Wielickiego za 2006 rok. Zarząd w dniu
19 marca 2007 roku dostarczył do Biura Rady sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budŜetu
Powiatu Wielickiego za 2006 r. Zgodnie z art. 199 ust. 1. ustawy o finansach publicznych do 20 marca
br. zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu powiatu za
rok ubiegły, zgodnie z art. 199 ust. 2 w/w ustawy do 30 kwietnia rada powiatu rozpatruje
sprawozdanie z wykonania budŜetu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
Rozpatrzenie następuje z zastosowaniem zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi,
która jest realizowana przez jawność debaty nad sprawozdaniami z wykonania budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.
Komisje:
BudŜetu, Gospodarki Mieniem, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki,
Bezpieczeństwa Publicznego Praworządności Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświaty Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia
Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowały w/w sprawozdanie.
Ad.4. Uchwała nr VI/44/07 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
Wielickiego za 2006r.
Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie roczne z
przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Wielickiego za rok 2006, które zostało rozpatrzone w punkcie
3.Sprawozdanie to zostało przedłoŜone przez Zarząd do RIO celem zaopiniowania.Skład Orzekający
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Uchwałą Nr ZI.SO – 4013/32/07 zaopiniował
pozytywnie przedłoŜone przez Zarząd Powiatu Wielickiego sprawozdanie roczne z przebiegu
wykonania budŜetu Powiatu za 2006 rok. Działając zgodnie z art. 16 ustęęp 3 i art. 30 Komisja
Rewizyjna RPW na swym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2007 r. pozytywnie zaopiniowała

sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Wielickiego za 2006 rok i występuje z
wnioskiem do Rady Powiatu Wielickiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego za
2006 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej RPW dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Wielickiego podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Został on przekazany przez
Przewodniczącego SWM pismem z dnia 13 kwietnia 2007 Uchwałą nr ZI. SO 4014 /27/07 z dnia 17
kwietnia br. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie
zaopiniowała przedłoŜony wniosek Komisji Rewizyjnej RPW odnośnie absolutorium dla Zarządu
Powiatu za 2006 rok.Władysław Migdał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie
absolutorium – załącznik. Przewodniczący przypomniał, Ŝe chwałę absolutoryjną podejmuje się w
głosowaniu jawnym. Jawność głosowania nad uchwałą absolutoryjną potwierdzona jest dodatkowo w
art. 12 ust. 3 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, gdyŜ uchwała dotyczy gospodarowania środkami
publicznymi.Według orzecznictwa sądów administracyjnych, ratio legis instytucji dorozumianego
podjęcia uchwały absolutoryjnej polega na konieczności jednorazowego i zarazem finalnego
rozstrzygnięcia kwestii związanej z absolutorium. W przepisach nie ma normy stwierdzającej, Ŝe do
odrzucenia uchwały o udzieleniu absolutorium wymagana byłaby większość bezwzględna.
Przewidziane w przepisach „odrzucenie uchwały” wraz z jego skutkami prawnymi następuje w sytuacji,
kiedy w głosowaniu nie uzyskano bezwzględnej liczby głosów opowiadających się za udzieleniem
absolutorium. Właśnie ze względu na istotę instytucji „odrzucenia uchwały”, powstanie takiej sytuacji
rodzi ex lege skutek w postaci uznania, Ŝe organ stanowiący podjął uchwałę odmienną w treściach.
Skutek ten wyklucza potrzebę, a zarazem pozbawia moŜliwości głosowania uchwały o „nieudzieleniu
absolutorium”. Według prawa organ stanowiący poprzez „odrzucenie uchwały pozytywnej” w sposób
dorozumiany podejmuje uchwałę wyraŜającą „ocenę negatywną”. Rada podejmując uchwałę o
udzielenie zarządowi powiatu abslolutorium nie mogą wiązać w/w uchwały z innymi zagadnieniami niŜ
wykonanie budŜetu. Wadliwą staje się odmowa udzielenia absolutorium z innych przyczyn niŜ
„wykonanie budŜetu”. Według orzeczeń sadów administracyjnych podejmując uchwałę absolutoryjną
organ stanowiący winien ustalić: czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków były
zgodne z uchwalonym budŜetem?, jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków budŜetu do ich
realizacji?, jakie są przyczyny rozbieŜności pomiędzy stanem załoŜonym a rzeczywistym?, czy winą za
owe rozbieŜności oraz w jakim stopniu moŜna obciąŜyć organ wykonawczy?Głos zabrał Andzrej Masny w
imieniu klubów koalicyjnych PIS o Przyjazny Powiat, przedstawił stanowisko – załącznik. Klub Porozumienie
Samorządowe – wstrzymał się od głosu.Zgodnie z art. ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w
sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Nad absolutorium głosowano 23 głosy za.
Nad uchwałą głosowano 22 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Ad.5. Uchwała nr VI/45/07 w sprawie zasad nabycia zbycia i obciąŜania nieruchomości
oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata.
Projekt uchwały zaprezentowała Kierownik Wydziału GGN Agata Chmielewska.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w tej sprawie.
Ryszard Gabryś zapytał, czy powiat ma plan wykorzystania zasobu nieruchomości,
Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
Adam Kociołek – postawił wniosek o wprowadzenie zmiany w zapisie § 7 zmniejszający kwotę do 10
tys. euro.
Wniosek upadł w głosowaniu: za 4, 16 przeciw, 3 wstrzymujące.
Marek ZadroŜniak – postawił wniosek, aby z uwagi na nieprzemyślane stawki odrzucić uchwałę i
przekazać ją do ponownej analizy komisji
Wniosek upadł w głosowaniu: za 7, 14 przeciw, 1 wstrzymujący.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Adam Kociołek postawił wniosek, aby w § 5 w zapisach dotyczących przekazania gminom, dopisać
„powiat moŜe”
Wniosek upadł w głosowaniu: za 8, 9 przeciw, 5 wstrzymujących.

Marcin Matuszyk postawił wniosek aby w § 11 dopisać punkt dodatkowy o treści: „zarząd Powiatu
składa sprawozdanie radzie powiatu z gospodarowania majątkiem powiatu w okresach półrocznych”
Wniosek przeszedł w głosowaniu 22 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Władysław Migdał postawił wniosek aby zrezygnować z zał. nr 1 do uchwały i zapisać w §9.1.
Wysokość i stawki czynszu z tytułu najmu i dzierŜawy ustala Zarząd Powiatu Wielickiego”
Wniosek przeszedł w głosowaniu 17 za, 5 wstrzymujących.
Adam Kociołek postawił wniosek aby zastosować tryb przetargowy
Wniosek upadł w głosowaniu: za 3, 14 przeciw, 5 wstrzymujących.
Andrzej Masny postawił wniosek aby wykreślić punkt 3 jako bezprzedmiotowy.
Ryszard Gabryś – postawił wniosek, aby wykreślić punkt 8
Wniosek upadł w głosowaniu: za 3, 14 przeciw, 6 wstrzymujących.
Nad tak zmienioną uchwałą głosowano następująco: za 16, przeciw 4, wstrzymały się od głosy 2
osoby.
Ad.6. Uchwała nr VI/46/07 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej i zmian w budŜecie
powiatu na 2007r.
Projekt uchwały zreferowała Jadwiga Szeląg Główny Księgowy.
Proponowane zmiany w zakresie dochodów:
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o
kwotę 116.790,00 zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę
137.601,00 zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę
134.641,00 zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
przeniesienie planu dochodów w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w kwocie 1.200,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji paragrafu.
Proponowane zmiany w zakresie wydatków:
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o
kwotę 116.790,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
23.317,00 zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę
137.601,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.000,00
zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę
134.641,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.929,00
zł. w związku z dofinansowaniem projektu „Super szkoła”.
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 36.502.387,00 zł. natomiast
planowane wydatki wyniosą 40.233.818,00 zł. Planowany deficyt w wysokości 3.731.431,00 zł.
pozostaje bez zmian i zostanie pokryty zaciąganymi kredytami bankowymi i wolnymi środkami.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w tej sprawie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie v20 głosów za, 3 osoby wyszły z sali obrad.
Ad.7. Uchwała nr VI/47/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Projekt uchwały zreferowała Jadwiga Szeląg Główny Księgowy.
Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego w
ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – dla Gimnazjum Specjalnego w Wieliczce w kwocie 137.631,- zł.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w tej sprawie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 22 głosy za, 1 osoba wyszła z sali obrad.
Ad.8. Uchwała nr VI/48/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Projekt uchwały zreferowała Jadwiga Szeląg Główny Księgowy.
Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego w
ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004-2006 – dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieliczce w kwocie 116.790 zł.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w tej sprawie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 22 głosy za, 1 osoba wyszła z sali obrad.
Ad.9. Uchwała nr VI/49/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Projekt uchwały zreferowała Jadwiga Szeląg Główny Księgowy.
Uchwała w sprawie zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy o dofinansowanie realizowanego przez Powiat Wielicki Programu Rozwojowego
w ramach Projektu Super Szkoła w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich 2004-2006 – dla Publicznego Technikum Ekonomicznego w Wieliczce w
kwocie 134.641 zł.
Dariusz Zawiślan poinformował o pozytywnej opinii Komisji BudŜetu Gospodarki Mieniem, Rozwoju
Gospodarczego i Turystyki w tej sprawie.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 22 głosy za, 1 osoba wyszła z sali obrad.
Ad.10. Uchwała nr VI/50/07 w sprawie odpowiedzi na wezwanie grupy radnych do
usunięcia naruszenia prawa dnia 22 marca 2007r.
Wojciech Smoter odczytał projekt odpowiedzi, radni otrzymali tekst w dniu sesji.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu 15 za, przeciw 7, 1 osoba wyszła z sali obrad.
Ad.11. Wnioski i interpelacje radnych.
Marcin Matuszyk złoŜył interpelację w sprawie poszerzenia działalności Niepołomickiego Pogotowia
Ratunkowego o rejon Gminy Igołomnia Wawrzeńczyce
Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Starosta Jacek Juszkiewicz potwierdził, Ŝe jest to prawda.
Wojciech Smoter – odczytał skargę na PRK Jadwigę Kowal – załącznik.
Radni wysłuchali wyjaśnień Jadwigi Kowal oraz opinii prawnej w tej sprawie.
Rada w głosowaniu – jednogłośnie 22 za, uznała skargę za bezzasadną, i upowaŜniła
Przewodniczącego Wiesława Bobowskiego do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie.

Ad.13. Wolne wnioski.
Przewodniczący przypomniał o terminie 30 kwietnia jako ostateczny dla złoŜenia oświadczenia
majątkowego.
Poinformował o opublikowania statutu, w związku z powyŜszym poprosił o przygotowanie przez kluby
do 10 maja propozycji składów osobowych komisji rady.
Termin sesji to 17 maja br. godz. 15.00.
Przewodniczący przypomniał o zbliŜających się świętach państwowych, poprosił radnych o aktywny
udział w uroczystościach.
Ad.14. Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 18.00. zamknął obrady VI sesji
Rady Powiatu Wielickiego.

