Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Protokół nr XXVII/2021
Ze zdalnego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Powiatu Wielickiego, które odbyło się dnia
4 października 2021r. za pośrednictwem programu ZOOM.

1. Otwarcie obrad.
Obradom przewodniczył Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego.
O godz. 16.00 otworzył obrady zdalnej XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Wielickiego. Poinformował, że sesja jest transmitowana i nagrywana.
Lech Pankiewicz zapytał, dlaczego sesja nie jest stacjonarnie.
Tomasz Tomala poinformował, że jest to sesja nadzwyczajna. Tak Zarząd o taką
poprosił, żeby też trochę nie utrudniać, a COVID też się wzmacnia, więc zwołaliśmy
ją zdalnie.
Lech Pankiewicz stwierdził, że nie ma przeciwskazań, nawet jakby się mocno
wzmocnił.
Tomasz Tomala poinformował, że jest to krótka sesja, niewiele punktów i Rada może
ją zdalnie odbyć.
Następnie Tomasz Tomala odczytując listę radnych sprawdził obecność radnych na
XXVII sesji. Swoją obecność potwierdziło 25 radnych.

2. Uchwała nr XXVII/234/2021 w
Powiatu Wielickiego na 2021 rok.

sprawie

zmiany

Uchwały

Budżetowej

Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Wielickiego na 2021 rok
dokonuje się następujących zmian. W zakresie dochodów zwiększa się plan
dochodów bieżących o kwotę 71.750,00 zł rozdziale „Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" z tytułu przyznania środków z
rezerwy części oświatowej subwencji na finansowanie zajęć wspomagających
uczniów. Następnie dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej w rozdziale
„Domy pomocy społecznej" o kwotę 151.128,00 zł
z tytułu dostosowania do
prawidłowego paragrafu, który się zmienił od lipca bieżącego roku. Środki te są teraz
w paragrafie 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19". Zmniejsza się
plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w rozdziale „Powiatowe centra pomocy
społecznej" z tytułu odsetek. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę
30. 586,00 zł w rozdziale „Powiatowe centra pomocy społecznej" z tytułu pozostałych
dochodów przez PCPR. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł, w
związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce. Aktualizuje się plan dochodów bieżących o
kwotę 1.197,84 zł w rozdziale „Rodziny zastępcze", w związku z realizowanymi przez
PCPR zadaniami dot. rodzin zastępczych. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o
kwotę 2.620,00 zł w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z
tytułu statutowych dochodów PCPR. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę

122. 583,00 zł w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z
tytułu dochodów realizowanych przez umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Również dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w związku
z wejściem rozporządzenia zmieniającego dotyczącego klasyfikacji budżetowej z lipca
br. , gdzie przesuwa się z paragrafu 6290 do paragrafu 6100 „Dofinansowanie ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" przesuwa się kwotę
3.100.000,00 zł, którą Powiat otrzymał w marcu z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Natomiast w zakresie wydatków dokonuje się następujących zmian.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe"
w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych i przenosi
się zakończenie tych inwestycji na 2022 rok lub 2023 rok. Dotyczy to takich zadań,
jak rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Szarów, gdzie z bieżącego budżetu
zmniejsza się kwotę 120.000,00 zł, budowa zatoki postojowej w ciągu drogi
powiatowej dot. ulicy Droga Królewska w miejscowości Niepołomice, gdzie z
bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł i przenosi na rok następny. Taka
sama sytuacja dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kłaj,
gdzie przenosi się kwotę 500.000,00 zł na rok następny. Następnie z bieżącego
budżetu ściąga się kwotę 897.770,00 zł z zadania przebudowa drogi powiatowej nr
1956K w miejscowości Gdów dotyczy to ulicy Stadnickiej i przenosi się tą kwotę w
całości na 2022 rok. Również zmniejsza się plan wydatków majątkowych w drogach
publicznych
powiatowych,
w
związku
z
oszczędnościami
wynikającymi
z rozstrzygnięcia przetargów w niższych kwotach niż planowano. Dotyczy to takich
inwestycji jak: przebudowa drogi powiatowej Targowisko - Węgrzce Wielkie w
miejscowości Staniątki, gdzie oszczędności wynoszą 44.000,00 zł, przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości Niegowić, gdzie jest zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Gorzków i Byszyce, gdzie
zmniejszenie jest o kwotę 121.000,00 zł, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
z drogą powiatową w miejscowości Siercza, gdzie zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł.
Kolejna zmiana w zakresie wydatków to zmniejszenie planu wydatków majątkowych
w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia" z tytułu przesunięcia zakończenia
realizacji inwestycji z 2021 r. na 2022 r. W Zespole Szkół w Gdowie ściąga się z
bieżącego budżetu kwotę 1.000.000,00 zł. Zaznaczyła, że są to środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przesuwa się na rok następny. Również w
rozdziale „Licea ogólnokształcące" zmniejsza się z bieżącego budżetu i przesuwa na
rok następny takie zadania jak 11Budowa hali sportowej przy LO w Wieliczce", gdzie
z bieżącego roku ściąga się 4.000.000,00 zł i przesuwa na rok następny. Natomiast
w zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie remontu pomieszczeń po
pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce" z
bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł i przesuwa na rok następny.
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71. 750,00 zł w dziale „Oświata i
wychowanie" z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji na
finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Dzieli się to w taki sposób, że dla
Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce to kwota 25.200,00zł, dla Zespołu Szkół w
Gdowie kwota 17.850,00 zł, dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Wieliczce kwota 21.000,00 zł, dla szkół prywatnych kwota 7.700,00
zł. Następnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 563.000,00 zł w dziale
„Oświata i wychowanie" z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowych dla jednostek
niepublicznych oświaty, z tego: dla szkoły podstawowej kwota 180.000,00zł, dla
szkół policealnych kwota 3.000,00 zł, dla liceum ogólnokształcącego kwota
380.000,00 zł. Następnie w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się
plan wydatków bieżących o kwotę 182.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji

podmiotowych dla jednostek niepublicznych oświaty, z tego: dla poradni
psychologiczno-pedagogicznej kwota 97.000,00zł, dla internatów kwota 85.000,00
zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.410,97 zł w dziale „Pomoc
społeczna" z tytułu oszczędności wydatkowanych środków w PCPR i przeznaczenie ich
na wydatki związane z rodzinną pieczą zastępczą. Przenosi się z planu wydatków
bieżących do wydatków majątkowych kwoty 24.200,00 zł w rozdziale „Jednostki
specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji
kryzysowej" z zakresu funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej z
przeznaczeniem na wyposażenie Niebieskiego pokoju". Jest to realizacja projektu
unijnego. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze
zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wieliczce. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 117.727,97 zł w
rozdziale .Rodzlnv zastępcze" z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umieszczania
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o
kwotę 126.910,00 zł w rozdziale .Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych"
z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Przedstawione zmiany w zakresie dochodów i wydatków spowodowały, że
deficyt się obniżył" do kwoty 5.141. 136,02 zł. Deficyt ten będzie zrealizowany poprzez
nadwyżkę budżetową, która wygospodarowana była w roku ubiegłym. Wszystkie
zmiany są przedstawione w odpowiednich załącznikach, które są dołączone do
uchwały zmieniającej budżet.
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Jacek Juszkiewicz zapytał o 4.000.000 złotych, które zostało ściągnięte z budowy sali
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce. Zapytał, jaki jest powód.
Adam Kociołek odpowiedział, że ta decyzja była podyktowana tym, że kosztorys
opiewał na taką kwotę jaka została przedstawiona do tego pierwszego przetargu,
który został ogłoszony. Natomiast Powiat wystąpił do Nowego Ładu o trochę większą
kwotę, licząc się niejako ze wzrostem kosztu, co wszyscy widzą i wszyscy wiedzą.
Niemniej jednak należało to zweryfikować do kosztorysu, który był pierwotny.
Lech Pankiewicz poinformował, że w dalszym ciągu pytając w temacie tych
4.000.000 zł, ale to także dotyczy się 500.000 zł następnych. Zapytał, czy ma to
rozumieć w ten sposób, że Powiat nie będzie w okresie teraz jesiennym jeszcze
burzył starej sali gimnastycznej. Wyjaśnił, że takie głosy płynęły z kół zbliżonych do
Pana niby Starosty i budziło to pewne kontrowersje u osób, które słyszały o tym
pomyśle. Dodał, że niektórzy na kości czołowej kreślili sobie kółeczka, a niektórzy
wskazującym palcem pukali się w tak zwane czoło.
Adam Kociołek odpowiedział, że to jak ktoś reaguje na rzeczy oczywiste, to zależy
tylko i wyłącznie od stanu jego psychiki. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, to musi
podać także ze względu na to, że przedłuża się rozstrzygnięcie Nowego Ładu, które
pierwotnie miało być w lipcu. Teraz będzie prawdopodobnie w październiku. Wyjaśnił,
że podjął decyzję, że zostanie oddzielone wyburzenie i demontaż boiska od tej
inwestycji i będzie to realizowane w najbliższym czasie. Oczywiście po
rozstrzygnięciu przetargu, bo akurat ten temat może być realizowany obecnie, żeby
nie czekać za długo, gdyby to rozstrzygnięcie w październiku się jeszcze nie pojawiło.
Zaznaczył, że jeżeli pojawi się rozstrzygnięcie w połowie października, to oczywiście
będzie to realizowane zgodnie z pierwotnym planem, czyli razem z całą inwestycją.

Lech Pankiewicz odpowiedział, że w takim razie dobrze rozumie, że Powiat będzie
jednak burzył tą salę gimnastyczną i uniemożliwi to dzieciom odbywanie lekcji wuefu
bez chodzenia do Solnego Miasta. Poinformował, że być może tutaj teraz troszeczkę
działa jakby przeciwko Gminie, bo w ten oto sposób Solne Miasto na tym zarobi i to
wcale nie małe pieniądze na tych lekcjach wuefu.
Adam Kociołek odpowiedział, że logiką
równocześnie, żeby dzieci korzystały z
inwestycję tego typu. W związku z tym
musi znaleźć rozwiązania zastępcze, żeby

jest, że nie da się prowadzić inwestycji
hali i boiska i to jest wliczone w każdą
jest tak jak Pan radny powiedział. Szkoła
można było zrealizować inwestycję.

Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki.
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 wstrzymała się (Lech Pankiewicz).

3. Uchwała nr XXVII/235/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej Powiatu Wielickiego.

Prognozy

Projekt uchwały zreferowała Joanna Kwaśnica, skarbnik powiatu wielickiego.
Poinformowała, że jak zawsze w załączniku pierwszym zaktualizowano do kwot, które
mają miejsce w zmianach w budźcie. Natomiast w drugim załączniku dotyczącym
przedsięwzięć
wprowadzono
takie
przedsięwzięcia
jak wymiana
instalacji
elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w sposób takie, że na
bieżący rok limit ustalono w kwocie 79.000,00 zł, a na 2022 rok w kwocie
2.500.000,00 zł. Następnie wprowadzono zadanie o nazwie rozbudowa drogi
powiatowej Staniątki - Szarów w miejscowości Szarów, gdzie na 2022 rok i 2023 rok
ustalono limity po 85.000,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 170.000,00
zł. Następnie wprowadzono inwestycję o nazwie budowa zatoki postojowej w ciągu
drogi powiatowej ulica Droga Królewska w miejscowości Niepołomice, gdzie limit na
bieżący rok wynosi 40.000,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 500.000,00 zł.
Wprowadzono również przedsięwzięcie o nazwie przebudowa drogi powiatowej w
miejscowości Gdów ulica Stadnicka, gdzie limit na 2022 rok wynosi 1.747.979,00 zł.
Również wprowadzono takie zadanie, jak przebudowa odcinka drogi powiatowej w
miejscowości Kłaj, gdzie limit na 2022 rok wynosi 500.000,00 zł. Kolejne zadanie,
które jest wprowadzone do WPF-a, to rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu
Szkół w Gdowie, gdzie limit na 2021 rok wynosi 140.220,00 zł, limit na 2022 rok
wynosi 1.000.000,00 zł. Zaktualizowano przedsięwzięcie o nazwie Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, gdzie z bieżących wydatków na majątkowe
przesunięto 24.200,00 zł. Pozostałe limity i łączne nakłady są bez zmian. Następnie
zaktualizowano takie przedsięwzięcia, jak przekształcenie wektorowej mapy

..
zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka, gdzie na 2022 i 2023 rok ustalono
limity po 350. 750,00 zł. Zaktualizowano też zadanie pod nazwą budowa hali
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, gdzie na bieżący rok ustalono
limit 1.251.756,02 zł, na 2022 rok 12.948.243,98 zł, a limit na 2023 rok został bez
zmian, czyli wynosi 7.850.000,00 zł. Wyjaśniła, że te zmiany nie spowodowały
naruszenia relacji wskazanej w artykule dwieście czterdzieści trzy ustawy o finansach
publicznych, zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa może być przedłożona do
głosowania Radzie Powiatu.
Piotr Burda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Turystyki.
Piotr Wajda poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego
I nfrastru ktu ry.
Katarzyna Ciężarek poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem.
Łukasz Sadkiewicz poinformował, że chciał zadać pytanie w poprzednim punkcie ale
miał problemy przy wcześniejszym głosowaniu i nie mógł też zadać pytania. Zapytał,
czy te zmniejszenia, które Rada dokonała w zakresie dróg, czy one wynikały z tego,
że część tego zakresu została już zrealizowana i były oszczędności, czy będą
przekładane na rok kolejny, czy w ogóle z jakieś drogi Powiat zrezygnował.
Adam Kociołek wyjaśnił, że można powiedzieć, że wszystkie te przypadki, które
radny wymienił, bo po pierwsze jest tam część oszczędności. Natomiast
najważniejszą kwestią była było to, że na ulicę Stadnicką w Gdowie Powiat otrzymał
środki z Funduszu Dróg Samorządowych i musi tą kwotę urealnić.
Łukasz Sadkiewicz zapytał, czy odbędzie się to spotkanie w kwestii ustalenia nowego
harmonogramu realizacji dróg powiatowych ze względu na środki krajowej i
zewnętrzne. Dodał, że radni mieli mieć takie spotkanie.
Adam Kociołek odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o program to zostały
wstrzymane te spotkania z dwóch jego zdaniem ważnych powodów. Po pierwsze
wyboru nowego dyrektora, co chyba dzisiaj się stało na posiedzeniu Zarządu. I druga
kwestia to, o czym wspomniał, Powiat czeka na rozstrzygnięcie Nowego Ładu,
ponieważ tam Powiat zgłosił dróg na bardzo dużą kwotę. Stwierdził, że jeśli by udało
się przynajmniej na część, a nawet na niewielką część, gdyby Powiat dostał to cały
program ulega zmianie i wtedy dopiero planowane są spotkania, czyli to będzie druga
połowa października.
Lech Pankiewicz zapytał, co się stało dzisiaj na Zarządzie, że niby się stało, a nie
stało się. Poinformował, że tak nie za bardzo zrozumiał. Stwierdził, że może to takie
te Zarządy są. Natomiast dalej uważa, że niby Starosta Adam Kociołek powinien
odejść.
Tomasz Tomala wyjaśnił, że to co się stało na dzisiejszym Zarządzie nie jest
przedmiotem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Lech Pankiewicz odpowiedział, że padło to w dzisiejszym stwierdzeniu Pana niby
Starosty.

Tomasz Tomala zapytał, czy Pan Starosta w drodze wyjątku udzieli odpowiedzi.
Adam Kociołek poinformował, że w tej kwestii powie tylko tyle, że przesyłane są
wszystkim radnym protokoły i pan radny się dowie tego w stosownym czasie na
piśmie. W związku z tym nie widzi tutaj problemu, a swoją drogą Lech Pankiewicz
musi zmądrzeć.
Jacek Juszkiewicz poinformował, że on w zasadzie z tym samym pytaniem do Pana
Starosty, czyli chciałby tylko zapytać, czy jest dzisiaj Pan Dyrektora, czy nie ma.
Stwierdził, że to chyba nie jest tajemnica żadna.
Adam Kociołek wyjaśnił, że Zarząd podjął decyzję dzisiaj po rozmowie, która miała
miejsce po posiedzeniu Zarządu i podjął decyzję o wyborze dyrektora, kandydata,
który zgłosił się na konkurs.
Nad przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 25 osób za.

4. Zakończenie obrad.
Wobec realizacji porządku obrad XXVII sesji około godz. 16: 35 Tomasz Tomala,
Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zamknął obrady sesji.

