Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Protokół nr XXI/2020
Z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Powiatu Wielickiego,
30 grudnia 2020r. za pośrednictwem programu ZOOM.

które

odbyło

się

dnia

1. Otwarcie obrad.
Obradom
przewodniczył
Wielickiego.

Tomasz

Tomala,

przewodniczący

Rady

Powiatu

Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego o godz. 16.00 otworzył
obrady XXI sesji Rady Powiatu Wielickiego. Następnie odczytując listę radnych
sprawdził obecność radnych na XXI sesji. Swoją obecność potwierdziło 23
radnych, 2 osoby nieobecne (Piotr Burda, Adam Kociołek).
2. Uchwała nr XXI/180/2020 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu Wielickiego na 2021r.
Tomasz Tomala poinformował, że Komisje przedłożyły plany pracy do Biura Rady.
Plany pracy zostały przesłane do radnych. Wyjaśnił, że będzie jedna drobna
zmiana wynikając z omyłki pisarskiej w planie pracy Komisji Zdrowia zamiast
słów „na 2020 rok" winno być„ na 2021 rok".
Nad przyjęciem uchwały wraz z poprawką głosowano:
• 23 osoby za,
• 2 osoby nieobecne (Piotr Burda, Adam Kociołek).
3. Uchwała nr XXI/181/2020
Wielickiego na 2021r.

w

sprawie

planu

pracy

Rady

Powiatu

Tomasz Tomala poinformował, że plan pracy Rady został radnym przesłany.
Zapytał, czy są jakieś uwagi.
Brak uwag radnych.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,
• 2 osoby nieobecne (Piotr Burda, Adam Kociołek).

4. Uchwała
nr
XXI/182/2020
w
sprawie
wykazu
· niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

wydatków

Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że zgodnie z artykułem art. 263 ustawy o finansach publicznych,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W uchwale
proponuje wskazać się następujące wydatki, które nie wygasają z końcem roku
2020. W zakresie wydatków bieżących jest to kwota 144 003,79 zł na zadanie
pn.: ,,Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2005K W KM 1+520
na rzece Drwinia w miejscowości Wola Batorska" oraz wydatki inwestycyjne,
majątkowe w łącznej kwocie 555 599,60 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczone są

środki na zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić
w miejscowości Trąbki i Zabłocie", ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K
Mogilany -Raciborsko -Dobranowice w miejscowości Raciborsko", ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko",
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany -Raciborsko - Dobranowice w
miejscowości Byszyce" oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś Węgrzce Wielkie". Zaznaczyła, że wszystkie zadania mają ostateczny termin
realizacji 30 czerwca 2021 roku.
Katarzyna Ciężarek
Gospodarki Mieniem.

poinformowała

o

pozytywnej

opinii

Komisji

Budżetu

Lech Pankiewicz zapytał o stan realizacji zadania dotyczącego niezależnego
wyjazdu z Wieliczki na dawną drogę nr 4 z ronda.
Grzegorz Łętocha, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce wyjaśnił, że
zawarte zostało porozumienie i Gmina Wieliczka w tej chwili wykonuje
dokumentację projektową. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, przypuszcza,
że pod koniec tego roku może rozpocząć się ta inwestycja. Zaznaczył, że Powiat
zgodnie z uchwałą przeznacza na to zdanie 3.000.000 zł.
Henryk Gawor wyjaśnił, że kwota 3.000.000 zł zostanie przyznana
poszczególnych latach w 2022, 2023 oraz 2024 roku po 1.000.000 zł co roku.

w

Do obrad dołączył Piotr Burda.
Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,
• 2 osoby nieobecne (Adam Kociołek, Jadwiga Skoczek).
S. Uchwała nr XXI/183/2020 w sprawie
Powiatu Wielickiego na 2020 rok.

zmiany

Uchwały

Budżetowej

Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego. W
uchwale zmieniającej budżet 2020 roku dokonuje się zmiany w zakresie dochodów
poprzez zwiększenie o 1.031.018,15 zł, w zakresie wydatków zmniejsza się
planowane wydatki o 7.334.746,44 zł. Dokonane zmiany w zakresie dochodów i
wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu o 8.365. 764,59 zł. Obecnie deficyt
będzie wynosił 2. 788. 794,96 zł. Deficyt ten będzie pokryty przychodami
pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących
z lata poprzednich. W związku z tym wycofuje się z planu przychodów
zaplanowaną emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł, z uwagi na brak
potrzeby planowania obligacji w związku z niskim deficytem. Plan obligacji zostaje
ściągnięty z przychodów i tym samym nie zostały wyemitowane obligacje.
Rozchody natomiast pozostały bez zmian w wysokości 4.058.955 zł.
Katarzyna Ciężarek
Gospodarki Mieniem.

poinformowała

Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,

o

pozytywnej

opinii

Komisji

Budżetu

•

2 osoby nieobecne (Adam Kociołek, Jadwiga Skoczek).

6. Uchwała nr XXI/184/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej Powiatu Wielickiego.

Prognozy

Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć pn.:
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę", gdzie przesunięto środki z 2020
roku na rok 2021, które nie zostały wykonane w 2020 roku. W zadaniu pn.:
„Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce" przesunięto środki z 2020 na 2021
roku środki w tym zakresie. Natomiast w zadaniu pn.: ,,Prowadzenie domów
pomocy społecznej" zaktualizowano limit na 2020 roku. W załączniku nr 1
zaktualizowano dochody, wydatki, przychody i deficyt o dokonane zmiany w
budżecie i tym samym w przychodach obniżono kwotę wprowadzonych na
początku roku obligacji w wysokości 7.000.000 zł. W związku z tym kwota długu
na koniec 2020 roku będzie wynosiła 49.600.000 zł, co spowodowało znaczne
polepszenie wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik
ten został przedstawiony w pierwszym załączniku Wieloletniej Prognozy
Finansowej w pozycjach od 8 do 8.4.1.
Katarzyna Ciężarek
Gospodarki Mieniem.

poinformowała

o

pozytywnej

opinii

Komisji

Budżetu

Nad przyjęciem uchwały głosowano:
• 23 osoby za,
• 2 osoby nieobecne (Adam Kociołek, Jadwiga Skoczek).

7. Zakończenie obrad.
Wobec realizacji porządku obrad XXI sesji około godz. 16.30 Tomasz Tomala,
przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zamknął obrady sesji.

