Protokół Nr 31/13
z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 24 października 2013 r., o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej

1. Obrady XXXI 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 XXXI Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 16 października 2013r.), który przyjęty został
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie. 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.
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Macieja Muzioła, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Władysława Sobocińskiego, Andrzeja Szmytkę i Marka
Staszczyka. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.
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 Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
Dotychczas dochody powiatu zrealizowane zostały w 71% w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 67%,
- subwencja ogólna 85%,
- dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań własnych
w 60%,
- dotacje z tyt. zawartych porozumień i umów w 34%,
- dochody własne w 83%.
Wydatki powiatu zrealizowane zostały w 58% w tym wynagrodzenia i pochodne
w 70%, wydatki inwestycyjne w 39% i bieżące w 70%.
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8. Radni nie zgłosili interpelacji.
9. Radny Leszek Kuziak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa
poinformował zebranych, że Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby
Rolniczej w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego w okresie październik
2012r. – wrzesień 2013r. (załącznik nr 4) została szczegółowo omówiona na ostatnim
posiedzeniu komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowana. Radni nie wnieśli uwag.
10. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformował zebranych, że Informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach
Powiatu Bydgoskiego za rok 2012/2013 (załącznik nr 5) została szczegółowo
omówiona na ostatnim posiedzeniu komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowana.
Radni nie wnieśli uwag.
11. Uchwała Nr 346/XXXI/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr 323/XXX/13 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego
16 (załącznik nr 6) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady A. Witowską
– Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
12. Uchwała Nr 347/XXXI/13 zmieniająca uchwałę Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu
Bydgoskiego dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze
Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 7) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą
Rady A. Witowską – Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
13. Uchwała Nr 348/XXXI/13 w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego
do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (załącznik
nr 8) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady A. Witowską – Araszkiewicz
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
14. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformował zebranych, że Informacja o działalności Domów
Pomocy Społecznej w Koronowie i Bożenkowie oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (załącznik nr 9) została szczegółowo omówiona na ostatnim
posiedzeniu komisji branżowej i pozytywnie zaopiniowana.
Radny Kazimierz Krasowski zwrócił uwagę na różnice w kosztach utrzymania dzieci
w poszczególnych placówkach tj. w Trzemiętowie na poziomie 3.700zł a w Karolewie
3.800 zł. Starosta wyjaśnił, że podane w informacji pisemnej kwoty stanowią średnią
wojewódzką i nie mają nic wspólnego z realnie ponoszonymi kosztami.
15. Uchwała Nr 349/XXXI/13 zmieniająca uchwałę Nr 282/XXVI/13 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań i podziału środków
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji na rok 2013 (załącznik nr 10),
uwzględniająca autopoprawkę Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 października
2013r. (załącznik nr 11) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady
A. Witowską – Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
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16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Bydgoskiego w sprawie
złożonych oświadczeń majątkowych (załącznik nr 12) zostały przyjęte przez
Radnych bez uwag.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz.
10.50 do godz. 11.15.
17. Uchwała Nr 350/XXXI/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu
Bydgoskiego (załącznik nr 13) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady
A. Witowską – Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecni
na sali podczas głosowania byli Radni K. Krasowski, R. Kowalewski).
18. Uchwała Nr 351/XXXI/13 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej
dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2023 (załącznik nr 14) po jej odczytaniu
przez Wiceprzewodniczącą Rady A. Witowską – Araszkiewicz przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie.
19. Uchwała Nr 352/XXXI/13 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013
(załącznik nr 15) po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie.
20. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ Radni
nie zgłosili żadnych interpelacji wymagających udzielenia odpowiedzi na sesji.
21. Przewodniczący Rady przekazał na ręce Starosty Bydgoskiego medal z okazji
jubileuszu 40 – lecia Klubu Żeglarskiego WIND w Koronowie.
22. Komisja Wniosków nie odnotowała żadnych wniosków.
23. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 1125 wyznaczając termin kolejnej sesji
na dzień 28 listopada 2013r.

Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Maciej Muzioł
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