Rada Powiatu Wielickiego

Rynek Górny

::>

32-020 Wieliczka

Protokół nr XIX/2020
Z posiedzenia Rady Powiatu Wielickiego, które odbyło się dnia 30 listopada 2020r. za
pośrednictwem programu ZOOM.

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu
przedstawienie porządku obrad.

z

XVII

oraz

XVIII

sesji

oraz

Obradom przewodniczył Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego.
Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego o godz. 16.00 otworzył
obrady XIX sesji Rady Powiatu Wielickiego. Następnie odczytując listę radnych
sprawdził obecność radnych na XIX sesji. Swoją obecność potwierdziło 23 radnych, 2
osoby nieobecne (Anna Polańska, Jadwiga Skoczek).
W trakcie głosowania nad przyjęciem protokołu z XVII sesji do obrad dołączyła radna
Jadwiga Skoczek.
Nad przyjęciem protokołu z XVII sesji głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
Nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:
- z wykonania uchwal Rady,
- z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.
Tomasz Tomala poinformował, że radni otrzymali sprawozdania. Zapytał, czy są
jakieś pytania.
Brak pytań radnych.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
Tomasz Tomala poinformował, że żadna pisemna interpelacje oraz pisemne zapytanie
nie wpłynęło.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wielickim za
rok szkolny 2019/2020.

Informację przedstawił Mariusz Maziarz, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu,
Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Wyjaśnił, że zgodnie z
zapisami prawa oświatowego organ wykonawczy powinien przedstawić organowi
stanowiącemu
takie
informacje o zadaniach
oświatowych
w jednostkach
prowadzonych przez dany samorząd. Przepisy prawa mówią o informacji dotyczącej
egzaminów zewnętrznych oraz o kształceniu uczniów specjalnych potrzebach
edukacyjnych, a także o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Małopolskiego

Kuratora Oświaty. Informacja przedstawiona Radzie jest o wiele szersza, ponieważ
zostały w niej przedstawione sprawy związane z subwencją, wydatkowaniem przez
poszczególne powiatowe jednostki oświatowe. W informacji przedstawiona został
również działalność szkół w trakcie trwania pandemii, czyli od marca do końca
września. W ostatniej części
informacji przedstawione są wnioski, które nie są
wnioskami ocennymi ze względu na fakt, iż jest to informacja, a nie analiza.
5. Rezolucja dotycząca nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w
tym tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego.
Nad przyjęciem rezolucji głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
6. Uchwała nr XIX/161/2020 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości
stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu.
Projekt uchwały zreferowała Jolanta Ziętara, zastępca kierownika Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Poinformowała, że
usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego należy do zadań własnych
powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym, Rada Powiatu
ustala corocznie w drodze ustawy wysokość kosztów związanych z usuwaniem
pojazdów z drogi, przechowywaniem na parkingu strzeżonym, a także wysokość
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia. Maksymalne stawki
ulegają corocznie zmianie. Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2020
roku ogłosił obowiązujące w 2021 roku maksymalne stawki opłat za usunięcie
pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. W stosunku do
roku 2020 stawki te uległy nieznacznemu podwyższeniu o kilka złotych. Stawki
zaproponowane w projekcie uchwały odzwierciedlają wydatki związane z usuwaniem
pojazdu z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym. Stawki są w takiej
samej wysokości, jakie Rada Powiatu uchwaliła w roku ubiegłym, gdyż im wyższe
stawki, tym wyższe koszty dla osób, których pojazdy przechowywane są na parkingu
strzeżonym.
Piotr Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
Infrastruktury.
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
7. Uchwała nr XIX/162/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego
na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie
Powiatu
Wielickiego
przez
Stowarzyszenie
Rodziców
Dzieci
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka".

Projekt uchwały zreferowała Anna Front, zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Wyjaśniła, że Powiat Bocheński zwrócił się z prośbą i
propozycją podpisania porozumienia w ramach którego mieszkaniec powiatu
bocheńskiego uczestniczyłby w zajęciach prowadzonych przez placówkę powiatową z
terenie powiatu wielickiego. Z dokumentów i oświadczeń wynika, że w chwili obecnej
jest wolne miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. Nie ma również
listy osób oczekujących, czyli żaden mieszkaniec z terenu powiatu wielickiego z tego
tytułu nie będzie ponosił żadnych strat. Poinformowała, że mieszkanka powiatu
bocheńskiego była już na 2-3 dniowym okresie próbnym i dobrze została przyjęta
przez uczestników.
Zuzanna Kurtyka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Opieki Społecznej
Zdrowia.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
8. Uchwała nr XIX/163/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
Projekt uchwały zreferował Grzegorz Łętocha, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Wieliczce. Wyjaśnił, że uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla Powiatu
Wielickiego. Zmianie ulega jedynie załącznik nr 1 do tej uchwały, w którym
wprowadzane zostają nowe przystanki oraz zmianie ulegają nazwy przystanków.
Zaznaczył, że zmiany wprowadzane są na wniosek zainteresowanych Gmin.
Piotr Wajda poinformował o pozytywnej opinii
i I nfrastru ktu ry.

Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
9. Uchwała nr XIX/164/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania regałów
jezdnych stanowiących wyposażenie w budynku przy ul. Dembowskiego 2 na
rzecz Gminy Wieliczka.
Projekt uchwały zreferował Tadeusz Luraniec, sekretarz powiatu wielickiego.
Poinformował, że przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce w budynku Sztygarówki
mieściła się przez lata siedziba Starostwa Powiatowego w Wieliczce. W 2001 roku w
budynku tym zostały zakupione oraz zamontowane metalowe regały archiwalne
przesuwane dostosowane do pomieszczenia w którym się znajdują, czyli do
gabarytów
pomieszczenia
oraz
przebiegu
ciągów
wentylacyjnych
w
tym
pomieszczeniu. Po przeniesieniu siedziby Starostwa na Rynek Górny w regałach tych
w dalszym ciągu znajdowały się niektóre materiały Starostwa Powiatowego w
Wieliczce. Obecnie po wybudowaniu archiwum zakładowego na ulicy Niepołomskiej,
archiwum to jest już zbędne. Regały archiwalne w budynku przy ul. Dembowskiego 2
są w wysokim stopniu zużyte, ponieważ okres używania to prawie 20 lat. Obecnie jest
możliwość przekazania tych regałów Gminie Wieliczka, ewentualnie Powiat musiałby
je demontować i próbować je montować w innym miejscu, co jest operacja kosztowną

i tworzącą dodatkowo niepotrzebne problemy. Zaznaczył, że regały są dostoswane do
obecnego pomieszczenia, więc ich zastosowanie w innym miejscu byłoby kłopotliwe.
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Lech Pankiewicz zapytał, jaka jest wartość tych regałów. Poinformował, że będzie to
związane z jego drugim pytaniem, czy Rada musi się takimi rzeczami zajmować oraz
czy można by upoważnić Starostę do pewnej kwoty do podejmowania decyzji do paru
tysięcy. Uważa, że jest to niepoważne, aby Rada na temat starych rzeczy się
wypowiadała na sesji.
Tadeusz Luraniec odpowiedział, że jeśli chodzi o wartość księgowa w momencie
zakupu wynosiła 26.000 zł. Obecnie regały są już dawno zamortyzowane, więc nie
mają wartości księgowej.
Mecenas Jerzy Smalewski wyjaśnił, że podstawą podjęcia tej uchwały jest ten sam
przepis, który stanowi podstawę do podejmowania dość często pojawiających się w
praktyce działania Rady Powiatu Wielickiego uchwał o pomocy finansowej dla
jednostek. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że zarówno pomoc finansowa, jak i w
tym przypadku pomoc rzeczowa należy do wyłącznej kompetencji organu
stanowiącego, w tym przypadku Rady Powiatu Wielickiego. Zaznaczył, że jest to
przepis ustawy o finansach publicznych. Wyjaśnił, że dosyć niekwestionowaną w
praktyce stosowania prawa i teorii prawa zasadą jest, że tego rodzaju kompetencja w
sytuacji braku prawnej możliwości wprost zapisanej w ustawie nie może być
przekazana do organu innego. W związku z tym Rada nie może swoich ustawowych
kompetencji przekazać do organu wykonawczego, w sytuacji, gdy ustawodawca nie
przewidział takiej możliwości.
W tej sytuacji taka możliwość nie istnieje. W
przypadkach, gdzie pozostaje podjęcie decyzji, co do tego, czy pomocy finansowej,
czy rzeczowej należy udzielić, to Rada będzie musiała zająć ostateczne stanowisko.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
10.Uchwała nr XIX/165/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego na 2021 rok.
Projekt uchwały zreferował Mariusz Maziarz, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu,
Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Wyjaśnił, że harmonogram
pracy aptek na 2021 rok był ustalony z uzgodnieniami z właścicielami aptek. Również
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin wyrazili pozytywną opinię w sprawie aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego. Okręgowa Izba Aptekarska przyjęła
do wiadomości uchwałę wraz z harmonogramem, jednocześnie wniosła zastrzeżenia
do treści paragrafu 3 ust 3, podobnie, jak w latach ubiegłych. Izba Aptekarska wnosi,
że właściciel apteki ogólnodostępnej w sytuacji braku możliwości pełnienia dyżuru
całodobowego winien jedynie dążyć do ustalenia zastępstwa i jeśli nie znajdzie
zastępstwa powinien poinformować organ samorządu. Wyjaśnił, że paragraf 3 ust. 3
reguluje, że w przypadku, gdy apteka nie może pełnić dyżuru zgodnie z
harmonogramem, kierownictwo lub właściciel apteki są zobowiązani znaleźć
zastępstwo oraz poinformować o tej zmianie Starostę Wielickiego. Zapis ten jest już
od kilku lat i bardzo dobrze systematyzuje tą pracę. Zaznaczył, że opinia Okręgowej
Izby Aptekarskiej nie jest opinią wiążącą. Poinformował, że zapis ustawowy jest
bardzo ubogi i ogranicza się do stwierdzenia, kto określa te godziny. Zgodnie z
wyrokiem sądowym w tym zakresie, w artykule 94 tego prawa, gwarantuje, żeby w

każdym czasie była czynna przynajmniej jedna apteka na obszarze powiatu. Podobnie
jest w powiatach ościennych, że zapisy są takie jak w uchwale Rady Powiatu
Wielickiego. Poinformował, że w 2020 roku Powiat cały czas ma problem z apteką
przy ul. Leśnej w Wieliczce, która nie wywiązuje się z pełnienia dyżurów. Wielokrotnie
były przesyłane informacje o tej sytuacji do Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego, jak również do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy
Okręgowej Izbie Aptekarskiej oraz do Ministerstwa Zdrowia. Na obecną chwilę nie ma
informacji zwrotnej w tej sprawie.
Zuzanna Kurtyka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Opieki Społecznej
Zdrowia.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
11.Uchwała nr XIX/166/2020 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad
oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
Projekt uchwały zreferował Mariusz Maziarz, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu,
Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Poinformował, że jest to
aktualizacja uchwały z 2012 roku. W uchwale tej występują pewne zmiany
kosmetyczne. Uporządkowano kryteria przyznawania stypendiów poprzez dodatnie
mistrzostw
międzywojewódzkich,
które
również punktują w ogólnopolskim
współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
Pozostałe kryteria np. uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy określono, jako kryteria dodatkowe, które będą brane pod
uwagę w przypadku, gdy na ostatnich miejscach listy będą zawodnicy, którzy będą
posiadać tą samą liczbę punktów. Ponadto w uchwale pojawiły się zmiany techniczno
porządkowe, że przy składaniu wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu, a nie
data stempla pocztowego. Wprowadzono funkcję wiceprzewodniczącego komisji.
Ogólny zapis, że osoby otrzymują dyplomy oraz usystematyzowano zapisy dotyczące
ochrony danych osobowych. Dodał, że uchwała ta nie generuj dodatkowych środków
finansowych oraz zgodnie z przepisami odbyły się konsultacje społeczne.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska) .

•
12.Uchwała nr XIX/167 /2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad i
trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla
trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej.
Projekt uchwały zreferował Mariusz Maziarz, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu,
Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Poinformował, że w

przypadku tej uchwały podobnie jest, jak z poprzednią uchwałą. Jest to aktualizacja
uchwały z 2016 roku. Zgodnie z propozycją Komisji ds. nagród sportowych zmieniono
liczbę przyznawanych nagród. Dla zawodników było do 5, a obecnie proponuje się do
7. Dla trenerów natomiast było do 5, a obecnie proponuje się od 3. Wyjaśnił, że
zmiana wynika z tego, że przez ostatnie kilka lat nie było tylu chętnych trenerów lub
nie spełniało wymogów regulaminowych. W roku 2019 i 2020 przyznano po 4 nagrody
dla trenerów. Ponadto w uchwale tej występują zmiany techniczne, czyli przy
składaniu wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu, a nie data stempla
pocztowego, wprowadzono funkcję wiceprzewodniczącego komisji, zapis o dyplomach
oraz usystematyzowano zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zaznaczył, że
uchwała ta nie generuje dodatkowych środków oraz zgodnie z przepisami odbyły się
konsultacje społeczne.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).

13.Uchwała nr XIX/168/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu
wielickiego.
Projekt uchwały zreferowała Joanna Boduch, główny specjalista w Wydziale Edukacji,
Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Poinformowała, że
przedstawiony dokument aktualizuje zapisy i nanosi zmiany do uchwały Rady Powiatu
Wielickiego z 2018 roku w tej samej sprawie. Główną przyczyną zmian jest fakt, że
dnia 31 grudnia 2020 roku kończy się rozporządzenie komisji Unii Europejskiej
w sprawie przyznawania pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą. Poinformowała, że Unii Europejska trochę szerzej rozumie prowadzenie
działalności gospodarczej niż Polska. Pojawiło się rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie, które z końcem tego roku kończy ważność dokumentów, w związku
z tym naniesiono nową podstawę prawną. Ponadto dokonano zmian kosmetycznych
w układzie tabelek, rubryk oraz kolejności danych, które są niezbędne, aby podmiot
wnioskujący złożył wniosek. W przedmiotowej sprawie odbyły się konsultacje
· społeczne, które nie wniosły żadnych uwag, opinii, zastrzeżeń w tej sprawie.

Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).

14.Uchwała nr XIX/169/2020 w sprawie określenia warunków, trybu udzielania
i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich
wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
Projekt uchwały zreferowała Joanna Boduch, główny specjalista w Wydziale Edukacji,
Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Poinformowała, że
sprawa analogiczna, jak przy poprzedniej uchwale, czyli zmieniła się podstawa
prawna. Pojawiło się rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej zmieniające
dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące do końca tego roku, w związku z tym
należało nanieść zmiany w uchwale Rady. Pozostałe zmiany są zmianami
kosmetycznymi, czyli układ tabel, układ danych we wniosku o dotację.
Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, które nie wniosły żadnych uwag,
opinii, wniosków w tej sprawie.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
15.Uchwała nr XIX/170/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu
współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego
o
wolontariacie,
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym
jego zadaniom - na 2021 rok".
Projekt uchwały zreferowała Joanna Boduch, główny specjalista w Wydziale Edukacji,
Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Wyjaśniła, że zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Powiatu
zobowiązana jest przyjąć roczny program współpracy na rok następny z
organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada. Kwoty pojawiające się w ramach
współpracy finansowej są analogiczne, jak w
tym roku, z zastrzeżeniem, że
ostateczne kwota przeznaczona na obsługę finansową rocznego programu współpracy
będzie określona w uchwale budżetowej, czyli do końca stycznia. Dokument ten został
poddany konsultacjom społecznym i nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani
zastrzeżenia. w stosunku do dokumentu.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
Mieniem.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
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16.Uchwała nr XIX/171/2020
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Tomasz Tomala poinformował, że uchwała wraz z uzasadnieniem została radnym
dostarczona. Zapytał, czy radni mają jakieś pytania do przedmiotowej uchwały.
Brak pytań radnych.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 24 osoby za,
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
17.Uchwała nr XIX/172/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu
Wielickiego na 2020 rok.
Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że uchwała zmieniające budżet na 2020 rok powoduje zmianę w
dochodach łącznie zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 2.672.119,72 zł,
zmniejszenie ogółem w wydatkach o 3.723.333,76 zł. Tym samym zmniejszenie
deficytu o 1.051.211, 04 zł. Zmniejszenie to jest spowodowane zmniejszeniem
wolnych środków o tą samą kwotę. Po dokonanych zmianach w zakresie dochodów i
wydatków planowane dochody to kwota 105.018.844,28 zł, planowane wydatki to
116.173.403,83 zł. Zmniejszony deficyt pozostaje w kwocie 11.154.559,55 zł.
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Piotr Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
Infrastruktury.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki
Bogusław Trzaska poinformował, że wiadomo, że nie powstał punkt wymazowy, który
był związany z uchwała z zeszłej sesji. Zapytał, czy na podstawie tej uchwały podjętej
o darowiźnie, czy pomocy na rzecz Szpitala w Bochni, zostało podpisane porozumienie
ze Szpitalem. Jeśli nie zostało podpisane, to dlaczego na tej sesji w uchwale
budżetowej nie wprowadzono z powrotem tych pieniędzy do budżetu tylko dalej są
one w zawieszeniu. Poinformował, że jeśli porozumienie nie zostało podpisane, to był
30-dniowy termin od podpisania tego porozumienia do przekazania pieniędzy.
Równocześnie w porozumieniu, w momencie, gdy jest podpisane, to do 31 grudnia br.
środki te mają być wydatkowane. W uchwale podjętej na ostatniej sesji nie ma
żadnych terminów, jedynie jest informacja, że uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Zapytał, czy uchwała ta weszła, czy zostało podpisane porozumienie, a jeśli
nie podpisano, to dlaczego te pieniądze dziś nie wracają do budżetu.
Adam Kociołek wyjaśnił, że jeśli chodzi o tą uchwałę, to tak jak informował na
spotkaniu w sprawie budżetu, na dzień dzisiejszy uchwała ta nie ma racji realizacji.
Jest na razie w stanie zawieszenia, ponieważ ustalono z Powiatem Bocheńskim, że
jeśli byłaby potrzeba uruchomienia kolejnego punktu, to Szpital jest w gotowości i
wtedy Powiat mógłby rozmawiać o realizacji tej uchwały. Na dzień dzisiejszy, po
dzisiejszym spotkaniu z Wójtami
Burmistrzami, że uchwała ta stała się

bezprzedmiotowa.
Dodał, że rozmawiał na ten temat ze Starostą Bocheńskim i
również Powiat Bocheński tak do tego podchodzi. W związku z tym na najbliższej sesji
te środki zostaną przesunięte.
Bogusław Trzaska zapytał, czy zostało podpisane porozumienie.
Adam Kociołek odpowiedział, że nie zostało podpisane. Wyjaśnił, że jeśli mówi, że
uchwała na dzień dzisiejszy jest bezprzedmiotowa, to nie zostało podpisane
porozumienie. Stwierdził, że jeśli zostałoby podpisane, to uchwała nie byłaby
bezprzedmiotowa.
Bogusław Trzaska zapytał, dlaczego dziś te środki finansowe nie wróciły do budżetu w
formie zmiany w budżecie. Stwierdził, że jeśli one są, to można było je wykorzystać,
ponieważ jest jeszcze ponad miesiąc czasu.
Adam Kociołek odpowiedział, że powrócą na następnej sesji.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,
•
1 osoba wstrzymała się (Lech Pankiewicz),
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).
18.Uchwała nr XIX/173/2020 w
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Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że w uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Wielickiego na lata 2020-2031 w załączniku nr 1 zaktualizowano dochody, wydatki,
przychody i deficyt o dokonane zmiany w budżecie. Natomiast w załączniku nr 2
zaktualizowano przedsięwzięcia takie jak: prowadzenie domów pomocy społecznej,
prowadzenie
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu
socjalizacyjnego,
przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko - Węgrzce Wielkie w miejscowości
Staniątki oraz zaktualizowano przedsięwzięcie o nazwie „E-usługi w informacji
przestrzennej Powiatu Wielickiego". Aktualizacja polegała na zmianie limitów na 2020
oraz 2021 rok. Limity zostały zaktualizowane.
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Piotr Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
Infrastruktury.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,
•
1 osoba wstrzymała się (Lech Pankiewicz),
•
1 osoba nieobecna (Anna Polańska).

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Tomasz Tomala
radnych.

poinformował,
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20.Wnioski i oświadczenia radnych.
Zdzisław Prochwicz zapytał, czy są jakieś nowe wieści jeśli chodzi o dokumentację
budowy chodnika w Szczytnikach.
Adam Kociołek poinformował, że pozytywna informacja jest fakt, że Zarząd Dróg
Powiatowych dogadał się z wykonawcą dokumentacji i udało się ja odkupić za 25.000
zł. Zła informacja jest taka, że proces projektowania będzie trwał dość długo,
ponieważ pomimo wykorzystania części dokumentacji, to w tym roku nie zostanie
wykonany.
Zdzisław Proch w i cz wyraził nadzieję, że w tej kadencji sprawa ta ruszy.
Adam Kociołek ma nadzieję, że jak najszybciej. Poinformował, że Zarząd myśli o
trochę innym rozwiązaniu ale nie będzie o tym mówił na razie, aby nie zaostrzać
apetytów.
21.Zakończenie obrad.
Wobec realizacji porządku obrad XIX sesji około godz. 17 .10 Tomasz Tomala,
przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zamknął obrady sesji.

