
Protokół z VII sesji Rady Powiatu 
 

Protokół nr VII/07  

 
Z obrad VII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 31 maja 
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 VII sesji o godzinie 15.00 
stwierdzając, iŜ w  sesji bierze udział 21 radnych, co wobec ustawowego składu 23 
radnych stanowi quorum. 
Następnie poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji – protokół przyjęto w 
głosowaniu 16 za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji – załącznik.  
Starosta Jacek Juszkiewicz złoŜył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zmianę 
kolejności procedowania uchwał - uchwała w sprawie zmian w budŜecie na 2007r z 
punktu 4. powinna znaleźć się w punkcie 11. Oraz o zniesienie z porządku obrad punktu 
13 tj. uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu 
przekazanych powiatowym jednostką organizacyjnym w trwały zarząd. 
Radni głosowali za przyjęciem powyŜszych zmian 16 głosami za, 3 osoby głosowały 
przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. 
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski złoŜył wniosek o odwołanie dotychczasowej 
Komisji Rewizyjnej i umieszczenie projektu uchwały w  punkcie 4. Natomiast w punkcie 5 
znalazła by się uchwała w sprawie powołanie Przewodniczącego Komisji oraz składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej.  
Wniosek został przyjęty 18 głosami za 3 osoby głosowały przeciw. 
Radny Adam Kociołek- w imieniu klubu Porozumienie Samorządowe prosi o zdjęcie z 
porządku obrad punktu 3 tj. uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce. Swój wniosek uzasadnił  faktem iŜ wyŜej wymieniona uchwała 
nie była opiniowana przez komisje i jest niedopracowana. Wniosek został odrzucony, za 
przyjęciem głosowało 6 osób, przeciw 15. 
Wiesław Bobowski poprosił Radcę Prawnego Jarosława Szwieca o zabranie głosu w 
związku ze zmianami dotyczącymi klubów radnych, według których klub PS nie istnieje z 
powodu niewystarczającej ilości osób. 
Radca prawny Jarosław Szwiec - Potwierdził słowa przewodniczącego i oznajmił Ŝe 
obecnie funkcjonują jedynie dwa kluby radnych.  

Adam Kociołek - poprosił o pisemne uzasadnienie takiej opinii,  zadał pytanie czy prawo 
moŜe działać wstecz. 
Radny Marek ZadroŜniak- złoŜył wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie, z powodu braku opinii komisji. Wniosek odrzucono. Za przyjęciem 
głosowało 5 radnych przeciw 14, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem 
wprowadzonych zmian. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 16 radnych, 4 
osoby były przeciw,  jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Przewodniczący Rady dokonał oficjalnego powitania nowego komendanta KP PSP w 
Wieliczce  pana Bogusława Koguta.  



 
2.   WaŜniejsze informacje na temat działalności Zarządu Powiatu Wielickiego.  

 
Starosta Jacek Juszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie 
pomiędzy sesjami.  
Zarząd w okresie objętym sprawozdaniem odbył 8 posiedzeń podczas których podjął 
następujące uchwały : 
27/46/07 w sprawie zmian w budŜecie  Powiatu Wielickiego na 2007r. 
28/47/07 w sprawie ogłoszenia  drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2007 r. w następujących dziedzinach: kultura, 
edukacja, podtrzymywanie tradycji narodowej, sport, turystyka. 
28/48/07 w sprawie ustalenia zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej w 2007 
roku. 
30/49/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce.  
30/50/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gdowie 
30/51/07 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego na 2007 rok.  
30/52/07  w sprawie  wydania opinii o zaliczeniu  dróg na terenie Miasta Krakowa  do 
kategorii dróg powiatowych. 
32/53/07 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. 
32/54/07 w sprawie udzielenia  Pani Danucie Jasonek –Król Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce pełnomocnictwa do dokonywania związanych z 
przyjęciem do realizacji oraz realizacją  projektu ”Młodzi aktywni”w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 
32/55/07 w sprawie udzielenia  Pani Danucie Jasonek -Król Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
związanych z przyjęciem do realizacji oraz realizacją  projektu ”Skorzystaj z szansy na 
pracę” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 
2004-2006  
Radny Adam Kociołek- Poprosił o przedstawianie sprawozdań Zarządu nie tylko z 
podjętych uchwał ale równieŜ z delegacji. 
Starosta Jacek Juszkiewicz  wyraził zgodę na zdawanie takich sprawozdań. 

3.  Uchwała nr VII/51/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatu w Wieliczce. 

Starosta poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Sekretarza Michała Roehlicha i 
przedstawienie autopoprawek – załącznik. 
Radna Anna Rachwalik poprosiła o zreferowanie całości regulaminu a nie jedynie 
autopoprawek  
Sekretarz Powiatu Michał Roehlich przedstawił zmiany w dotychczasowym regulaminie 
wraz z poprawkami. 
Wiesław Bobowski poprosił Sekretarza Michała Roelicha o uzasadnienie wniesionych do 
regulaminu poprawek oraz zmian 
Sekretarz Michał Roelich w uzasadnieniu zaznaczył Ŝe poprzedni regulamin z roku 1999 
zarząd uznał za niesatysfakcjonujący, w nowym przewidział utworzenie wydziałów oraz 
poszczególnych oddziałów w gminach co usprawni funkcjonowanie administracji w 
Powiecie. 
Radny Marek ZadroŜniak przypomina Ŝe w sprawie regulaminu wypowiedziała się Komisja 
Rewizyjna. 
Radny Stanisław Gawor - przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej, o zdjęcie projektu 
uchwały w sprawie Komisji Rewizyjnej, oraz zdjęcie projektu uchwały w sprawie 



Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce.  
Adam Kociołek przypomniał Ŝe rok temu proponowane było zwiększenie etatów. 
Podkreślił brak opinii Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji w związku z nowym 
regulaminem. Sprzeciwił się takim zmianom stwierdzając Ŝe zwiększenie etatów o 20 stoi 
w sprzeczności z postanowieniami z sesji rok temu. Podkreślił równieŜ Ŝe uchwała nie jest 
dopracowana poniewaŜ nie ma w niej dokładnie przedstawionych wyliczeń dotyczących 
zmian finansowych jakie nastąpią po takim zwiększeniu liczby zatrudnionych urzędników.  
Wiceprzewodniczący Wojciech Smoter zaznaczył Ŝe zakres zadań do wykonania w 
Starostwie zwiększył się znacząco co uzasadnia potrzebę zatrudnienia większej ilości 
pracowników, poparł przedstawioną ilość etatów jako próg który wcale nie musi być 
wykorzystany jeŜeli nie będzie takiej potrzeby. 
Adam Kociołek jeszcze raz poprosił o obliczenia w stosunku do zatrudnienia obecnego 
oraz zestawienia róŜnic po obsadzeniu dodatkowych 20 etatów, poprosił równieŜ o opinię 
na ten temat Komisji Rewizyjnej, uzasadnił swoją prośbę faktem iŜ dopóki nie będzie 
takich zestawień radni nie będą w stanie prawidłowo i rzetelnie ocenić projektu uchwały. 
Przypomniał Ŝe kiedyś mówiono Ŝe Powiat Wielicki upadnie bo zniszczą go koszty. 
 Marek ZadroŜniak- ponownie zaznaczył brak wyliczeń po zmianach w regulaminie. 
Podkreślił Ŝe inwestycje w Powiecie robi się z zaciąganych kredytów i istnieje taka 
moŜliwość Ŝe w przyszłym roku konieczne będzie zaciągniecie kolejnego kredytu tym 
razem na pensje dla pracowników, gdyŜ Powiatu nie stać na takie zwiększenie liczby 
zatrudnienia, dramatycznie zwiększy to wydatki na administracji co w końcu doprowadzi 
do likwidacji Powiatu Wielickiego. 
Starosta Jacek Juszkiewicz powiedział Ŝe Powiat Wielicki na pewno nie zostanie 
zlikwidowany, Oczekiwania wobec władzy powiatu zmieniły się i takie zmiany są jak 
najbardziej potrzebne.  
Marek ZadroŜniak- zapytał Starostę z czego finansowane będą dodatkowe etaty. 
Starosta Jacek Juszkiewicz- odpowiedział Ŝe pieniądze na nowych pracowników będą 
wydatkowane z BudŜetu Powiatu Wielickiego. 
Adam Kociołek-  zwrócił się z zapytaniem do Starosty czy w  zakładane przez nowy 
regulamin 90 etatów wliczeni  są pełnomocnicy. 
Starosta Jacek Juszkiewicz- etaty pełnomocników nie są zawarte w wymienioną przez 
regulamin liczbę nowych etatów. Dodał równieŜ Ŝe dokładne wyliczenia kosztów 
związanych z powiększeniem liczby pracowników zostaną wykonane i podane do 
wiadomości radnych po przyjęciu uchwały dotyczącej regulaminu. 
Anna Rachwalik- poparła zmianę obowiązującego regulaminu organizacyjnego. 
Podkreśliła fakt ze nie naleŜy do Ŝadnego klubu i nie miała moŜliwości omówienia tej 
uchwały, gdyŜ komisje w tym czasie nie funkcjonowały. Poprosiła o konkretny powód 
zmiany regulaminu poparty wszelkimi wyliczeniami, poprosiła równieŜ o rzeczowe 
stanowisko pana Starosty i wypowiedzi kierowników działów, którzy powinni najlepiej 
orientować się w tym czy takie zwiększenia ilościowe pracowników są konieczne. 
Marcin Matuszyk stwierdził Ŝe regulamin powinien być zmieniony, ale takie zmiany 
powinny poprzedzone być dyskusją z kierownikami działów. 
Wiceprzewodniczący Wojciech Smoter- oznajmił Ŝe wielogodzinna dyskusja klubów 
radnych doprowadziła do takich wniosków. Wyraził swoje ubolewanie nad faktem Ŝe 
niezaleŜni radni nie spotykają się Ŝeby podyskutować nad daną sprawą. 
Marcin Matuszyk- w związku z wypowiedzią wiceprzewodniczącego powiedział iŜ komisje 
są właśnie po to by kaŜdy mógł przedyskutować problem, a nie jedynie kluby radnych. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski upomniał Radnych by dyskutowano na temat teraz 
omawiany. 
Marcin Matuszyk zadał pytanie dlaczego właśnie dzisiaj uchwała w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa musi być podjęta. Zarzucił Ŝe nie mógł pracować nad tą 
uchwała gdyŜ nie naleŜy do Ŝadnego z klubów. 
Adam Kociołek zadał pytanie jak moŜliwa jest jakakolwiek dyskusja na tak istotny temat, 
bez Ŝadnych zestawień i konkretnych danych. 
Andrzej Masny oświadczył Ŝe proces wykonywania takich danych i wszelkich zestawień 
jest bardzo czasochłonny, podkreślił Ŝe liczba 90 etatów to jedynie próg który wcale nie 
musi być zrealizowany, to zaleŜy od potrzeb powiatu, takich dodatkowych etatów równie 



dobrze moŜe być mniej lub nawet jeśli będzie to konieczne więcej. 
Anna Rachwalik powiedziała Ŝe uchwała nie została dostatecznie dobrze zrealizowana 
dlatego powadzona dyskusja pomiędzy radnymi jest Ŝenująca 
Przewodniczący Wiesław Bobowski-  stwierdził, Ŝe nowy Regulamin jest oparty na 
przesłankach nowej wizji Powiatu Wielickiego i właśnie na tym powinna skupić się 
dyskusja, a nie na liczbie etatów. Dodał Ŝe radni zawsze mają prawo do zgłoszenia 
wotum nieufności dla Starosty i Zarządu. 
Starosta Jacek Juszkiewicz po raz kolejny potwierdził Ŝe oczekiwane przez radnych 
zestawienia i obliczenia zostaną zrobione po przyjęciu uchwały. 
Adam Kociołek powiedział Ŝe nie ma podstaw do podejmowania uchwały która nie jest 
poparta Ŝadnymi obliczeniami i zestawieniami dla zobrazowania zmian jakie zajdą po 
wprowadzeniu nowego regulaminu w Ŝycie. 
Po wyczerpaniu dyskusji podjęto głosowanie nad projektem uchwały wraz z 
autopoprawkami. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 byli przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 

4.Uchwała nr VII/52/07 /w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Wielickiego.  

 
Radny Marek ZadroŜniak poprosił o uzasadnienie odwołania obecnie funkcjonującej 
Komisji Rewizyjnej.  

Andrzej Masny oznajmił iŜ obecnie według nowego regulaminu wszystkie Komisje stałe 
będą liczyły 5 członków i takim zmianom ulegają wszystkie dotychczasowe komisje. 
Marek ZadroŜniak zwrócił się do przedmówcy twierdząc Ŝe nie jest to Ŝadne uzasadnienie. 
Andrzej Masny wyjaśnił iŜ według statutu Komisje powinny liczyć od 5 do 7 osób. 
Marek ZadroŜniak stwierdził iŜ zaproponowana liczba członków jest stanowczo za mała 
gdyŜ przedstawiciele wszystkich klubów nie będą mieli moŜliwości uczestniczenia w 
Komisji Rewizyjnej. Poprosił o wypowiedz na ten temat Radcę Prawnego. 
Jarosław Sziwec  - zaznaczył Ŝe obowiązek taki wymagany jest tylko jeŜeli chodzi o 
członkostwo w Komisji Rewizyjnej, w składzie innych komisji stałych nie ma obowiązku 
uczestnictwa przedstawicieli wszystkich funkcjonujących klubów radnych. 
Marek ZadroŜniak zgodził się z wypowiedzią prawnika jednak podkreślił ponownie Ŝe ilość 
5 członków w Komisji Rewizyjnej uniemoŜliwia uczestnictwo w niej przedstawicieli 
wszystkich klubów radnych. 
Jarosław Szwiec - zacytował fragment  ustawy związany z problemem poruszonym przez 
radnego Marka ZadroŜniaka. 
Po wyczerpaniu dyskusji podjęto głosowanie nad uchwałą. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 byli przeciwni, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu.  

Andrzej Masny postawił wniosek w sprawie ograniczenia liczby członków komisji stałych 
do 5 osób, za ograniczeniem głosowało 14 osób, 5 było przeciwnych. 
Adam Kociołek wniósł o 7 osobowe składy Komisji, za głosowało 5 osób, przeciw było 13 
radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski przypomniał zgromadzonym Ŝe na poprzedniej sesji 
prosił radnych o zgłaszanie do komisji i określenie priorytetów swoich działań, jednak 
jego prośba nie została spełniona odczytał to jako niechęć do pracy w Komisjach.  

5. Uchwała nr VII/53/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego.  

 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów  na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 



Andrzej Masny W imieniu Klubu Przyjazny Powiat  zgłosił kandydata na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Radnego Władysława Migdała.  
Za przyjęciem na Przewodniczącego Władysława Migdała głosowało 14 radnych, przeciw 
była 1 osoba, od głosu wstrzymały się 2 osoby. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Jan Wandas w imieniu klubu PIS zgłosił radnych Stanisława Gawora, Tadeusza 
Goryckiego oraz Romana Koszyka, radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w składzie 
Komisji Rewizyjnej. 
Andrzej Masny w imieniu Klubu PP zgłosił radnego Tomasza Donatowicza wyraził on 
zgodę na współprace w ramach Komisji Rewizyjnej.  
Marek Burda zgłosił radną Anne Rachwalik, nie wyraziła ona zgody na prace w ramach 
Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski, ogłosił kandydatów do składu Komisji 
Rewizyjnej: 
- Tomasz Donatowicz 
-  Tadeusz Gorycki 
- Stanisław Gawor 
            - Roman Koszyk 
Za przyjęciem takiego składu osobowego głosowało 13 radnych, 3 było przeciw, 4 osoby 
wstrzymały się od głosu. 
Za przyjęciem uchwały dotyczącej powołania nowego składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej głosowało 15 radnych, jedna osoba była przeciw, 2 osoby wstrzymały się od 
głosu. 

6. Uchwała nr VII/54/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Gospodarki Mieniem 

Andrzej Masny zgłosił na Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem 
radnego Dariusza Zawiślana  
Za przyjęciem na Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem Dariusza 
Zawiślana Głosowało 14 radnych, jedna osoba była przeciw, 5 osób wstrzymało się od 
głosu. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie Kandydatów do składu 
osobowego Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem 
Jan Wandas w imieniu klubu PIS  zgłosił na członków Komisji Jacka Juszkiewicza oraz 
Jana Wandasa, oboje wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komisji BudŜetu i Gospodarki 
Mieniem.  
Andrzej Masny zgłosił w imieniu klubu PP  radnych Wiesława Bobowskiego oraz Andrzeja 
Masnego, oboje wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracy Komisji BudŜetu i Gospodarki 
Mieniem. 
Anna Rachwalik zgłosiła się do uczestnictwa w działalności Komisji. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski ogłosił  zarządził głosowanie nad poszczególnymi 
kandydatami do  Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem: 
- Jacek Juszkiewicz :  za 13, przeciw 3, wstrzymały się od głosu 4 osoby,  
- Jan Wandas:  za 14, przeciw 1. wstrzymały się od głosu 4 osoby, 
- Andrzej Masny : za - 4, przeciw 3, wstrzymały się od głosy 3 osoby, 
- Wiesław Bobowski : za 13, 3 – przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Anna Rachwalik  : za 6, przeciw 7, wstrzymały się od głosy 5 osób, 
Wobec powyŜszego ustalono następujący skład komisji: 
Przewodniczący  Dariusz Zawiślan 
Członkowie: 
- Jacek Juszkiewicz  
- Jan Wandas 
- Andrzej Masny  
- Wiesław Bobowski  



Za takim składem osobowym Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem głosowało 15 
radnych, 3 osób było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

7.  Uchwała nr VII/55/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 

Na przewodniczącego Komisji wybrano Tadeusza Goryckiego, za głosowało 14 radnych, 
przeciw 1, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu 
osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 
Jan Wandas w imieniu klubu  PIS  zgłosił radnych Romana Koszyka oraz Romana Wcisło , 
oboje wyrazili zgodę na uczestniczenie w działalności Komisji. 
Andrzej Masny w imieniu klubu PP zgłosił radnych Mirosława Mrozowskiego oraz Andrzeja 
Masnego. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji 
Za ww. składem głosowało 14 radnych, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 

8.  Uchwała nr VII/56/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności 

Marek Burda zgłosił na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Praworządności Jana Wandasa. 
Za głosowało 14 radnych, 1 osoba była przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności. 
Jan Wandas w imieniu Klubu  PIS zgłosił radnych Romana Koszyka oraz Romana Wcisło, 
oboje radni wyrazili zgodę. 
Andrzej Masny w imieniu klubu PP zgłosił Radna Aleksandre Ślusarek oraz radnego 
Mirosława Mrozowskiego, - wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracy Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności. 
Wiesław Bobowski zgłosił kandydaturę radnej Anny Rachwalik która wyraziła zgodę na 
pracę w Komisji. 
Mirosław Mrozowski zrezygnował z pracy w Komisji na rzecz Anny Rachwalik. 
Za takim składem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności głosowało 14 
radnych, 2 osoby były przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.  

9.   Uchwała nr VII/57/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

 
Jan Wandas zgłosił na przewodniczącego Romana Wcisło 
Za głosowało 12 radnych, przeciw 3, 3 wstrzymało się od głosu 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Andrzej Masny zgłosił Annę Włodarczyk, Annę Rachwalik oraz Władysława Migdała i 
Mirosława Mrozowskiego. 
Anna Włodarczyk oraz Anna Rachwalik nie wyraziły zgody na uczestniczenie w pracy 
Komisji. 
Jan Wandas do uczestnictwa w Komisji zgłosił Stanisława Gawora oraz Tadeusza 
Goryckiego. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski ogłosił skład Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
- Władysław Migdał 
- Mirosław Mrozowski 
- Stanisław Gawor 
- Tadeusz Gorycki 



Za ww. składem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa głosowało 14 radnych, 5 
wstrzymało się od głosu.  

10.   Uchwała nr VII/58/07w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.  

 
Andrzej Masny zgłosił kandydaturę Tomasza Donatowicza 
Za głosowało 14 radnych, 3 wstrzymało się od głosu 
Przewodniczący Wiesław Bobowski Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków 
Komisji. 
Andrzej Masny w imieniu Klubu PP Zgłosił radnych Wiesława Bobowskiego, Dariusza 
Zawiślana i Wojciecha Smotera, radni wyrazili zgodę na udział. 
Jan Wandas w imieniu klubu PIS  zgłosił kandydaturę Marka Burdy. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14,  4 osoby wstrzymały się od głosu 
Andrzej Masny poprosił o 2 minuty przerwy. 
    
11. Uchwała nr VII/59/07 w sprawie powołania składu osobowego i 
Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.  

 
Andrzej Masny Zgłosił kandydata na przewodniczącego- Wojciecha Smotera 
Za głosowało 13 radnych 1osoba przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Przewodniczący Wiesław Bobowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu 
osobowego Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia. 
Andrzej Masny w imieniu klubu PP zgłosił kandydaturę Aleksandry Ślusarek. 
Jan Wandas w imieniu klubu PIS zgłosił kandydaturę radnych Stanisława Gawora oraz 
Marka Burdy 
Marek Burda zgłosił do składu osobowego komisji Annę Rachwalik. 
Za ww. składem komisji głosowało 14 radnych, 2 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od 
głosu. 
Ogłoszono przerwę dla  umoŜliwienia Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem wydania 
opinii w sprawie uchwały dotyczącej zmian w budŜecie;  
Po przerwie:  

12.   Uchwała nr VII/60/07 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wielickiego 
na 2007r.  

 
Starosta poprosił o zreferowanie uchwały główna księgową Jadwigę Szeląg; 
Zmiany w zakresie dochodów: 
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 300.000,00 
zł,  w związku ze zwiększonymi wpływami komunikacyjnymi. 
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budŜetu państwa” o kwotę 700.000,00 zł, w związku z ze 
zwiększonymi wypływami podatku od osób fizycznych oraz 50.000,00 zł, w związku ze 
zwiększonymi wpływami podatku od osób prawnych. 
zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75614 „RóŜne rozliczenia finansowe” o kwotę 
140.106,00 zł,  w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających powstałych 
w wyniku lekkiej zimy w sezonie 2006/2007. 
Zmiany w zakresie wydatków: 
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 
140.106,00 zł, na zadania drogowe związane z bieŜącym utrzymaniem dróg. 
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 
910.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 250.000,00 



zł, w związku z wdroŜeniem w III i IV kwartale 2007 roku, nowej polityki personalnej 
wynikającej ze zwiększenia ilości spraw i zadań oraz dostosowania płac do realiów 
rynkowych. 30.000,00 zł, na wynajem pomieszczeń biurowych dla polepszenia obsługi 
mieszkańców, 300.000,00 zł, na zwiększone wydatki związane z wytwarzaniem tablic 
rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów, 
20.000,00 zł, na zakup regałów do archiwum zakładowego, 30.000,00 zł, na usługi 
pocztowe i podnoszenie kwalifikacji  pracowników oraz 250.000,00 zł, na wydatki 
inwestycyjne związane adaptacją budynku przy ul. Sienkiewicza 13 i 30.000,00 zł, na 
zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek. 
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 
50.000,00 zł.   
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 
90.000,00 zł, związane z remontem bieŜącym Szkoły im. B.A. Kosiby w Wieliczce. 
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 38.276.337,00 
zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 42.007.768,00 zł. Planowany   deficyt   w   
wysokości 3.731.431,00 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty zaciąganymi kredytami 
bankowymi i wolnymi środkami. 
Dariusz Zawiślan przedstawił pozytywną opinie Komisji BudŜetu i Gospodarki Mieniem. 
Marek ZadroŜniak zapytał na podstawie jakiego dokumentu zwiększa się budŜet a 
konkretnie dochody powiatu Wielickiego i czym spowodowany jest wzrost wydatków na 
tablice rejestracyjne. 
Jan Kot zaproponował Ŝeby kwoty ze zwiększenia dochodów z opłat komunikacyjnych 
przekazać na poprawę stanu dróg. 
Jacek Juszkiewicz oddal głos w sprawie Pani Jadwidze Szeląg, która powiedziała Ŝe 
zarówno wydatki jak i dochody zwiększą się za sprawą ruszającej produkcji w firmie 
Mann 
Marek ZardoŜniak podsumował Ŝe do tej pory wydano na tablice rejestracyjne 500 000,- 
poprosił o dokumentacje potwierdzające takie zwiększenia oraz wydatki. Ponowił pytanie 
gdzie i ile będzie nowych etatów. 
Jacek Juszkiewicz odpowiedział Ŝe takie zwiększenia wydatków na tablice rejestracyjne 
spowodowane są faktem Ŝe mieszkańcy powiatu rejestrują coraz to większe ilości 
pojazdów. A w dziale komunikacji konieczne jest przeprowadzenie reformy dla 
usprawnienia działania wydziału. 
Marek ZadroŜniak spytał dlaczego wydatki na remont nie zostały zaproponowane 
wcześniej na marcowej sesji dotyczącej zatwierdzenia budŜetu Powiatu na rok 2007. 
Sekretarz Powiatu Michał Roelich powiedział Ŝe wydatki zwiększyły się z powodu zakupu 
budynku, stad zwiększenie kwot na ten cel. 
Jacek Juszkiewicz powiedział Ŝe niezręcznie jest mu wypowiadać na ten temat, gdyŜ Pan 
Marek ZadroŜniak nie przewidział w planie budŜetu, Ŝe otrzyma od powiatu tytułem 
ekwiwalentu i odszkodowania kwotę 50 tys. zł.   
Marek ZadroŜniak otrzyma odpowiedz na pytania na piśmie. 
Marek ZadroŜniak oznajmił Ŝe odpowiedź taka go nie satysfakcjonuje, za względu na brak 
konkretów w opracowaniu uchwały 
Mirosław Mrozowski złoŜył wniosek o zakończenie tej dyskusji, gdyŜ nie prowadzi ona do 
Ŝadnych wniosków. 
Marek ZadroŜniak zapytał czy moŜna zwiększyć rezerwę budŜetową w ciągu roku.  
Jadwiga Szeląg powiedziała Ŝe nie ma Ŝadnych przeciwwskazań w sprawie zwiększania 
rezerwy. 
Jan Kot  zadał pytanie czy moŜna część tych dochodów przekazać na poprawę stanu dróg 
na terenie powiatu. 
Jacek Juszkiewicz Powiedział Ŝe środki przekazane będą na rozwój wydziału komunikacji. 
Marek ZadroŜniak oświadczył Ŝe nie moŜe głosować w tej sprawie gdyŜ nie dostał 



odpowiedzi na zadane przez niego pytania. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w BudŜecie głosowało 13 radnych, 1 osoba 
przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.  

13. Uchwała nr VII/61/07 w sprawie zlecenia i udzielenia dotacji na cele 
publiczne na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z 
podmiotem- na inne zadania niŜ określone w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie.  

 
Mirosłw Mrozowski powiedział Ŝe uchwała jest konsekwencją polityki prospołecznej na 
terenie Powiatu Wielickiego,  pierwszy krok to zwiększenie środków na współpracę z 
organizacjami pozarządowymi. 
Za przyjęciem uchwały  głosowało 15 radnych, 6 opuściło salę obrad.  

14. Wnioski i interpelacje radnych. – nie wpłynęły  

15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje – j.w.  

16.  Wolne wnioski  

 
Anna Rachwalik- przypomniała Ŝe na sesji budŜetowej zgłosiła wniosek o remont drogi w 
gminie Biskupice. Droga jest w kiepskim stanie a ma ona istotne znaczenie ze względów 
komunikacyjnych. 
Drugim poruszonym przez radną tematem była świetlica w Zborówku zapytała czy 
wiadomo juŜ coś o dotacji przeznaczonej na ten cel. Zapytała takŜe jak zostanie 
zorganizowane funkcjonowanie MOS i MOA. 
Starosta Jacek Juszkiewicz wyjaśnił, Ŝe  po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie 
Biskupic i ocenie stanu drogi podejmą decyzję o remoncie. JeŜeli chodzi o sprawę 
świetlicy w Zborówku zgromadzono niezbędną dokumentację i podczas posiedzenia 
najbliŜszego zarząd podejmie decyzję. 
Mirosław Mrozowski Zawiadomił Ŝe na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu 
Wielickiego przekaŜe projekt reorganizacji MOS-u, dla MOA zaakceptowano program 
grantowy. Powiadomił Ŝe zarząd chciałby poświęcić na cele reorganizacyjne kwotę w 
wysokości 100.000 złotych. 
Marek ZadroŜniak zapytał jak po takiej reformie będzie wyglądała sytuacja MOS-u, ilu 
pracowników zostanie zatrudnionych i w jakim wymiarze. Poprosił o pisemną odpowiedz 
na zadane pytanie w ciągu 2 tygodni. 
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski zapoznał zgromadzonych z protokołem w 
sprawie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Wielickiego, oraz apel gminy 
Biskupice w sprawie realizacji remontu drogi powiatowej 151. Poinformował równieŜ o 
organizacji konferencji i Rozum WyŜszy NiŜ Siła w Niepołomicach zaprosił 
przewodniczących Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności, Komisji Opieki 
Społecznej i Zdrowia i Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki. Warunkiem będzie 
zgłoszenie chęci wzięcia udziału do dnia 6 czerwca.  Przewodniczący zaprosił radnych na 
Dni Podstolic, Niepołomic  oraz w sobotę na Dni Dziecka o godzinie 12.00.  

17. Zakończenie obrad  

 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 19.00 zamknął 
obrady VII sesji Rady Powiatu Wielickiego.  

 


