OR-III.0012.31.2018

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 11 września 2018r. o godz. 12.00
w s. 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Posiedzenie poprowadziła pani Joanna Kin – Wiceprzewodnicząca Komisji
Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, która po otwarciu obrad
stwierdziła quorum. W posiedzeniu uczestniczyło sześciu z siedmiu członków Komisji
(w pkt 6. porządku na posiedzenie dotarł pan W. Porzych) oraz ze Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy Skarbnik Powiatu i Dyrektor Wydziału Finansowo
– Księgowego. Lista obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła Radnym planowany porządek
posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu), który przyjęty został w głosowaniu
jednomyślnie. Następnie Radni jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia Komisji
w dniu 19 czerwca 2018r.
W punkcie 4 porządku obrad, członkowie Komisji przeanalizowali informację z
przebiegu wykonania budżetu powiatu bydgoskiego oraz wieloletniej prognozy
finansowej w I półroczu 2018r. Informację, przy pomocy prezentacji multimedialnej,
omówiła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu udzielając jednocześnie
odpowiedzi na zapytania radnych: pani Joanny Kin w sprawie działu 755 „wymiar
sprawiedliwości” i pani Elżbiety Wysockiej o liczbę pracowników Starostwa. Komisja
nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.
W punkcie 5 porządku obrad, Radni przystąpili do opiniowania materiałów
na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 13 września 2018r.:
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program ochrony środowiska
dla Powiatu Bydgoskiego – Ziemskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku
2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, został przez Komisję
jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie;
2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 298/XXXV/18 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału
środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2018r., został przez Komisję jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie;
3) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Bydgoskiego na lata 2018 – 2028, został przez Komisję jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie;
4) Projekt w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018, został przez
Komisję jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
W punkcie 6 porządku obrad „wolne wnioski i zapytania”, Wicestarosta
Bydgoski uzupełniając materiał na najbliższą sesję o stanie przygotowania szkół
do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, przedstawił aktualne dane w sprawie
naboru do klas pierwszych. Natomiast Starosta Bydgoski poinformował, że sytuacja
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z dachem w Szkole w Solcu Kujawskim nie jest taka tragiczna jak się wydawało.
W przyszłym roku przygotowany zostanie projekt celem wykonania niezbędnych prac.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów ujętych w porządku, Wiceprzewodnicząca
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu o godz. 12.35.
Protokołowała: Paulina Wengler

Podpisy członków Komisji:
1.
2.

Żanetta Kaźmierczak
- przewodnicząca komisji

………………………………………..

Joanna Kin
- wiceprzewodnicząca komisji

………………………………………..

3. Romuald Góralczyk

………………………………………..

4. Zbigniew Łuczak

………………………………………..

5. Wojciech Porzych

………………………………………..

6. Adam Ryfa

………………………………………..

7. Elżbieta Wysocka

………………………………………..
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