Protokół Nr 27/13
z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 28 marca 2013 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego – pan Zenon Rydelski, który powitał wszystkich radnych
i przybyłych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum, a tym samym
prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 23 Radnych. Lista obecności Radnych
i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przewodniczący Rady przedstawił radnym porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 19 marca 2013r.), który przyjęty został przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na Sali podczas głosowania był
Radny M. Staszczyk). Porządek Obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z obrad ostatniej sesji był
wyłożony do publicznego wglądu w sekretariacie Rady i do dnia dzisiejszego nie
wpłynęły żadne zastrzeżenia do jego treści. W wyniku głosowania protokół z ostatniej
sesji został przyjęty jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny
M. Staszczyk).
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Kazimierza Krasowskiego, a do Komisji
Wniosków wybrano Radnych: Małgorzatę Kaźmierczak, Romana Guździoła
i Romualda Góralczyka. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu
jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk).
5. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Wojciechowi Porzych
– Staroście Bydgoskiemu, który przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
Radni nie wnieśli uwag.
6. W dalszej części obrad Starosta przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu
od ostatniej sesji. Radni nie wnieśli uwag.
Wystąpienie Starosty dot. pkt 6 i 7 porządku obrad, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
7. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Bożena Szuścicka – Dyrektor
Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Dotychczas dochody Powiatu zostały zrealizowane w 23% w tym subwencja ogólna od
Ministra Finansów w 35%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w
16,28%, a dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone w 24%.
Nie ma również zagrożeń co do realizacji wydatków, które wykazują niższą dynamikę
niż realizacja planu dochodów. Dotychczas wykonane zostały wydatki związane
z bieżącą działalnością jednostek.
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8. Radni nie zgłosili interpelacji.
9. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bydgoskiego w 2012r.
(załącznik nr 4) przedstawiła Radnym pani Ewa Chrzanowska - p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Temat, który wzbudził
największe zainteresowanie Radnych dotyczył kontroli produktów mięsnych
w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi o nieprawidłowościach w zakładzie
produkcyjnym Viola z Lniana. Radny Kazimierz Krasowski wystąpił z wnioskiem
w sprawie zwiększenia sankcji za wprowadzanie do sprzedaży produktów
żywnościowych zagrażających zdrowiu.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz.
11.10 do godz. 11.30.
10. Radny Maciej Makowski – Przewodniczący Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego poinformował zebranych, że obydwie informacje wymienione w punktach
10-11 Porządku Obrad zostały szczegółowo omówione na ostatnim posiedzeniu
komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowane.
Następnie informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz
o zagrożeniach Powiatu Bydgoskiego za 2012r. (załącznik nr 5) przedstawił Radnym
pan Wojciech Gmurczyk – Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy. Radni,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, nie wnieśli zastrzeżeń.
11. Informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu
bydgoskiego za 2012r. (załącznik nr 6) przedstawił Radnym pan Zdzisław Mazur
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Radni, po zapoznaniu się ze informacją, nie wnieśli zastrzeżeń.
12. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformowała zebranych, że sprawozdania wymienione
w punktach 12-14 Porządku Obrad zostały szczegółowo omówione na ostatnim
posiedzeniu komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowane.
Następnie sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy
o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych
ze środków PFRON a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób
niepełnosprawnych w 2012r. (załącznik nr 7) zostało przyjęte przez Radnych bez
uwag.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy
w 2012r. w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb (załącznik nr 8)
zostało przyjęte przez Radnych bez uwag.
14. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bydgoszczy w 2012r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej
(załącznik nr 9) zostało przyjęte przez Radnych bez uwag.
15. Informacja w sprawie określenia planu budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz
obiektów mostowych na rok 2013 (załącznik nr 10) została przyjęta przez Radnych
bez uwag.
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16. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformowała zebranych, że informacja wymieniona
w punkcie 16 Porządku Obrad została szczegółowo omówiona na ostatnim posiedzeniu
komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowana.
Następnie informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystyki w 2012r. (załącznik nr 11) została
przyjęta przez Radnych bez uwag.
17. Uchwała Nr 285/XXVII/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr 109/XVIII/08 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania
ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
(załącznik nr 12), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny M. Staszczyk).

18. Uchwała Nr 286/XXVII/13 w sprawie przystąpienia z Miastem Toruń, Miastem
Bydgoszcz oraz Powiatem Toruńskim do projektu partnerskiego i zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Powiatu Bydgoskiego na lata 2013-2016 (załącznik
nr 13), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny M. Staszczyk).
19. Uchwała Nr 287/XXVII/13 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu
Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy
i Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 14), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego
Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali
podczas głosowania był Radny M. Staszczyk). Do pracy w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Rada ponownie wytypowała Radnych Romana Guździoła i Jana
Klapczyńskiego.
20. Uchwała Nr 288/XXVII/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski (załącznik
nr 15), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny M. Staszczyk).
21. Pan Tomasz Federowicz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2013r.
(załącznik nr 16) do projektu uchwały zmieniającej rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z 12 marca 2013r. (załącznik nr 17).
Następnie uchwała Nr 289/XXVII/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
(załącznik nr 18), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny M. Staszczyk).
22. Uchwała Nr 290/XXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w Trzemietowie (załącznik nr 19), po jej odczytaniu przez
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Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie
(nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk).
23. Uchwała Nr 291/XXVII/13 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej
dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023 (załącznik nr 20), po jej odczytaniu
przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu
stosunkiem głosów (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk):
20 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się (K. Krasowski, M. Wojnowska).
24. Pani Bożena Szuścicka – Dyrektor Wydziału Finansowo – Księgowego przedstawił
autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2013r. (załącznik nr 21) do projektu
uchwały zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego z 12 marca 2013r. (załącznik
nr 22). Następnie uchwała Nr 292/XXVII/13 zmieniająca budżet Powiatu
Bydgoskiego na rok 2013 (załącznik nr 23), po jej odczytaniu przez
Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie
(nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk).
25. Kolejny punkt obrad został pominięty ponieważ Radni nie zgłosili żadnych interpelacji
wymagających udzielenia odpowiedzi na sesji.
26. Radny Leszek Kuziak zaniepokojony planowaną reorganizacją w komisariatach policji
zaproponował aby wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwiększenie
stanu osobowego w komisariatach. Starosta wyjaśnił, że planowana reorganizacja nie
ma na celu zmniejszenia stanu osobowego policji. Policjanci mają zostać przesunięci
do zadań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa. W związku
z zaplanowanym na następną sesję sprawozdaniem Komendanta Miejskiego Policji
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego,
Radny Leszek Kuziak wycofał swój wniosek.
Natomiast Radny Kazimierz Krasowski podtrzymał swój wniosek zgłoszony
w punkcie 9 Porządku Obrad w sprawie wystąpienia do Sejmu o zaostrzenie sankcji
będących w dyspozycji służb sanitarnych w przypadku wprowadzenia na rynek
artykułów mogących zagrażać zdrowiu konsumenta. Wniosek został przyjęty przez
Radnych w głosowaniu stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw i 5 wstrzymujących się.
W dalszej części obrad, mimo że Przewodniczący Rady nie udzielił głosu, pani Regina
Łukaszewicz z publiczności wyraziła swoje niezadowolenie ze sposobu rozpatrzenia
przez Radę Powiatu jej skargi na Starostę Bydgoskiego na sesji w dniu 31 stycznia br.
uznając że nieprawdą jest jakoby Komisja Rewizyjna przeanalizowała jej skargę.
Radny Leszek Kuziak zaproponował aby pani Regina Łukaszewicz osobiście
przedstawiła swoje zarzuty na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Radna Małgorzata Wojnowska podziękowała Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie za wsparcie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy realizacji
projektu finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości polegającego m.in.
na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych. Radna podziękowała również Staroście
za objęcie honorowym patronatem akcji Stowarzyszenia Dobry Start w Kruszynie,
które wspiera rajd rowerowy Piotra Kuryło z Lizbony do Władywostoku przez
Bydgoszcz.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego do końca kwietnia br. Wyznaczył również termin kolejnej sesji na dzień
25 kwietnia br.
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27. Sprawozdanie Komisji Wniosków (załącznik nr 24) przedstawiła Radna Małgorzata
Kaźmierczak. Radni nie wnieśli uwag.
28. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXVII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.15.
Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Kazimierz Krasowski
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