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PROTOKÓŁ
z posiedzenia wspólnego komisji Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 9.00
zrealizowanego z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb
obradowania).

Pkt 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz
Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa otworzyła i poprowadziła pana Małgorzata
Wojnowska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Za pośrednictwem systemu eSesja Przewodnicząca Komisji stwierdziła quorum a tym
samym prawomocność obrad każdej z komisji stałej biorącej udział we wspólnym
posiedzeniu. W każdej komisji obecnych była ponad połowa członków ogólnego składu
osobowego:
1) Komisja Budżetu i Mienia Powiatu – 5/5,
2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – 6/7,
3) Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego – 7/8,
4) Komisja Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa – 6/6.
W posiedzeniu wzięło udział w sumie 20 na 22 członków komisji zobowiązanych
do uczestnictwa: pan Al-Shaer Bashar, pan Baranowski Robert, pani Cetnarowska Anna,
pan Góralczyk Romuald, pan Guździoł Roman, pani Haraszkiewicz Renata, pani Kirstein
-Piotrowska Katarzyna, pan Kozłowski Piotr, pani Lichocka Iwona, pan Rydelski Zenon,
pan Ryfa Adam, pan Szmytka Andrzej, pan Szwajca Stanisław, pani Wojnowska
Małgorzata, pani Wysocka Elżbieta, pan Zamłyński Tadeusz i pani Ziętara Barbara,
a od pkt. 2 porządku obrad pan Porzych Wojciech i pan Staszczyk Marek. Nieobecni byli
Radni: pani Jakubowska Anna i pan Jagielski Piotr.
Pkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Prządek wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego, Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa w brzmieniu:
„ 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie obrad.”,
został przyjęty stosunkiem głosów: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą systemu eSesja, a wydruk z programu
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pkt 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w dniu
2 listopada 2020r. został przyjęty stosunkiem głosów: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
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się. Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą systemu eSesja, a wydruk z programu
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji
Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rozwoju Regionalnego
i Rolnictwa w dniu 4 listopada 2020r. został przyjęty stosunkiem głosów: 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących się. Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą systemu eSesja,
a wydruk z programu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pkt 4. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.
Radni przystąpili do opiniowania materiałów na XVI Nadzwyczajną Sesję Rady
Powiatu Bydgoskiego w dniu 9 grudnia 2020r.:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec
Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zamontowanie
klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” przedstawił pan
Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski. Pan Piotr Kozłowski zapytał się, czy wycofanie
niniejszą uchwałą pomocy finansowej na bramę przy Szkole Muzycznej i różnice
w wielkości dotacji zostały z Gminą Solec Kujawki uzgodnione? Starosta zapewnił,
że kwestie finansowe z władzami gminnymi przedyskutowane i zaakceptowane.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie
inwestycji pn. „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy
ul. 23 Stycznia 7” stosunkiem głosów: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą systemu eSesja, a wydruk z programu
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024 przedstawiła pani Grażyna
Czepanko – Skarbnik Powiatu. Pani Elżbieta Wysocka zapytała się o zadanie określone
w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę
na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – Poprawa bezpieczeństwa na drogach.”
Radna zwróciła uwagę, że wskazane w zadaniu koszty dotyczą raczej budowy dojazdu
do promu, a nie jego eksploatacji ponieważ prom jeszcze nie funkcjonuje. Zapytała się
o wyniki przetargów i czy prowadzone są rozmowy z sygnatariuszami porozumienia
na temat wyższych kosztów zadania? Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w wieloletniej
prognozie finansowej zaplanowane zostały koszty eksploatacyjne ale od roku 2022 tj. od
momentu kiedy prom powinien już funkcjonować. Koszty dzielone będą proporcjonalnie
na Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Gminę Zła Wieś Wielka i Gminę Solec Kujawski.
Część kosztów poniesie również Urząd Marszałkowski. Natomiast w budżecie Powiatu
Bydgoskiego na rok 2020 i w projekcie na rok 2021 zaplanowana została pomoc
finansowa dla
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy
promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Starosta
Bydgoski wyjaśnił, że w kolejnym już postępowaniu przetargowym zaproponowane
przez wykonawców kwoty były wyższe od planowanych. Prawdopodobnie Zarząd
Województwa będzie zwiększał środki na zadanie. Radna dopytała się, czy Powiat
Bydgoski jest w tej sytuacji gotowy na zwiększenie finansowania? Starosta zapewnił,
że tak i wyjaśnił, że w przetargu zabrakło niewiele bo 20 tys. zł, a Powiat ponosi tylko
część kosztów. Wicestarosta dodał, że udział Powiatu wynosi 12,5%.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020
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– 2024 stosunkiem głosów: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Głosowanie
przeprowadzone zostało za pomocą systemu eSesja, a wydruk z programu stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
3) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu
Bydgoskiego w 2020 roku przedstawiła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu.
Pani Elżbieta Wysocka zapytała się z czego wynika wzrost dochodów z tytułu podatku
od osób prawnych? Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że dochody z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 950 tys.
zł, na podstawie wykonania roku poprzedniego, a przekazywany jest sukcesywnie przez
urząd skarbowy. Aktualnie wykonanie planu jest wyższe o 50 tys. zł. Prawdopodobnie
do końca roku dochód z tego tytułu wyniesie ok. 1 mln 200 tys. zł. Natomiast dochody
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są
w transzach miesięcznych przez Ministra Finansów. Kilka miesięcy temu, odpowiadając
na zapytanie Radnych, Skarbnik Powiatu przewidywała, że w br. wykonanie dochodów
z tego tytułu będzie niższe o 3 – 3,5 mln zł od planowanego. Aktualnie do wykonania
planu brakuje 5 mln 600 tys. zł. Jeżeli zatem wpłynie ostatnia transza, w wysokości
3 mln 900 tys. zł, to wykonanie będzie niższe niż 3 mln zł. Tym samym nie będzie
potrzeby zwiększania deficytu. Starosta Bydgoski zaznaczył, że nie jest to oczywiście
powód do zadowolenia, bo dochody Powiatu nadal będą niższe od planowanych, a tylko
dzięki ograniczeniu wydatków nie będzie potrzeby zwiększania deficytu. Radna Elżbieta
Wysocka zwróciła uwagę, że wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych może
świadczyć o tym, że okres pandemii nie jest tak uciążliwy dla Powiatu Bydgoskiego.
Skarbnik Powiatu potwierdziła, że w tym zakresie nie było tąpnięcia w porównaniu
z rokiem ubiegłym.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 stosunkiem głosów: 20 za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Głosowanie przeprowadzone zostało za pomocą
systemu eSesja, a wydruk z programu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pkt 5. Wolne głosy i wnioski.
Pan Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski poinformował, że jest w trakcie rozmów
z Wójtem Gminy Białe Błota w sprawie ronda przy Biedronce. Zadanie zostało wprowadzone
do budżetu ponieważ Gmina nie była jeszcze na nie przygotowana. Na przełomie lutego
i marca przyszłego roku Starosta zaproponuje Zarządowi i Radzie Powiatu zmiany
w budżecie i wprowadzenie środków na dokumentację i wykonanie.
Radny Piotr Kozłowski zgłosił dwa wnioski. Gmina Osielsko realizując inwestycję
na ul. Kopernika wystąpiła do Starostwa Powiatowego o uzgodnienia, które się wydłużają.
Radny zapytał się dlaczego to tak długo trwa i kiedy uzgodnienia zostaną wydane? Starosta
poprosił o skonkretyzowanie pytania o jakie uzgodnienia chodzi, który wydział i wniosek.
Starostwo Powiatowe rozpatruje bowiem dużo wniosków i wydaje wiele uzgodnień
dla inwestorów. Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby Starosta i Radny spotkali się
po sesji i sprawę przedyskutowali. Radny poinformował, że w Nowym Dworze jest
połączenie z drogą krajową pod dużym kątem. Mieszkańcy dopytują się, czy jest możliwe
przebudowanie tego skrzyżowania? Starosta Bydgoski wyjaśnił, że zadanie to jest w gestii
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Starostwo występowało już pisemnie w tej sprawie do
dróg krajowych.
Radny Tadeusz Zamłyński zapytał się o 300 m nakładki na drodze Trzebień – Niciszewo?
Starosta Bydgoski wyjaśnił, że droga została już przygotowana z podbudową do nałożenia
nakładki jednak została rozjechana przez ciągniki rolnicze z burakami. Do tego doszły
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zniszczenia w następstwie deszczów. Aktualnie drogowcy pracują nad osuszeniem tego
odcinka. Jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą asfalt zostanie położony. Radny
poprosił o realizację do końca roku. Powstałe zniszczenia dowodzą, że natężenie ruchu
na drodze jest wysokie, a nakładka bardzo potrzebna.
Radny Andrzej Szmytka wyraził opinię, że jeżeli na posiedzeniu nie ma tematu
drogownictwa, to nie jest to żadna Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego.
Następnie Radny poprosił o skontrolowanie drogi Przyłęki – Białe Błota. Otrzymał bowiem
zdjęcia na których widoczne są niedociągnięcia w nawierzchni. Rozmawiał dwa tygodnie
temu z Wydziałem Dróg Powiatowych, że sprzęt na drogi wyjechał. Radny poprosił
o informację co było robione i dlaczego nadal występują niedociągnięcia? Radny składał już
wnioski i interpelacje w sprawie naprawy pobocza na ul. Łochowskiej w Murowańcu przy
zakręcie. Wystarczy wysypanie kilku paczek kruszywa przez brygadę drogową. Radny nie
może się jednak tego doprosić. Dlatego po raz kolejny zwraca się publicznie w tej sprawie
do Starosty, Wicestarosty i Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych. Ponadto Radny poprosił
o naprawę kruszywem poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Białe Błota. Szczególnie
na zakrętach, gdzie woda jest rozpryskiwana. Starosta wyjaśnił, że w chwili obecnej nie może
się odnieść do wniosków Radnego. Musi najpierw porozmawiać się z Wydziałem Dróg
Powiatowych aby ustalić co zostało naprawione a co jeszcze nie i dlaczego.
Pkt 5. Zamknięcie obrad
Po wyczerpaniu tematów ujętych w porządku, Przewodnicząca Komisji Małgorzata
Wojnowska zamknęła wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego, Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa o godz. 10.09.
Protokołowała: Paulina Wengler

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej
Małgorzata Wojnowska

