Protokół Nr 36/14
z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 27 marca 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXXVI 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 21 Radnych (nieobecni na sesji byli
Radni Z. Łuczak i M. Staszczyk). Lista obecności Radnych i zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek obrad XXXVI Sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 25 marca 2014r.), 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 Radną Małgorzatę Wojnowską, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Marię Płotkowską, Małgorzatę Niedźwiedzką i Macieja Muzioła.
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.
Dochody zrealizowane zostały dotychczas w 19%, w tym subwencja ogólna w kwocie
5 mln. 270 tys. zł tj. w 38%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
w kwocie 3 mln 838 tys. zł. tj. w 17% (transza za marzec wpłynie do 8 kwietnia br.),
dotacje na realizację zadań własnych i rządowych w 20%, dotacje otrzymywane
w wyniku zawartych umów i porozumień w 25%, a środki z tytułu rozliczenia
projektów unijnych 19%. Wydatki wykazują niskie wykonanie i dotyczą przede
wszystkim bieżącego utrzymania jednostek oraz wypłaty wynagrodzeń i pochodnych.
Skarbnik Powiatu poinformowała również, że zgodnie z otrzymanym układem
wykonawczym subwencja oświatowa wzrosła o 45 tys. zł a dotacje na funkcjonowanie
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dps-ów o 87 tys. zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację
inwestycji drogowej Łochowo – Lipniki powstały oszczędności, które będzie można
przeznaczyć na wkład własny do nowego projektu tj. adaptacji sal dydaktycznych
ZSA-E w Karolewie oraz na inwestycję drogową Włóki – Jarużyn.
8. Radni nie zgłosili interpelacji.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach
pożarowych Powiatu Bydgoskiego za 2013r. (załącznik nr 4) przedstawił pan
Wojciech Gmurczyk – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. Ponadto Radni
Andrzej Szmytka i Kazimierz Krasowski nawiązując do wystąpienia Komendanta
w części dotyczącej skuteczności czujek dymu, wypracowali wniosek w sprawie
zwrócenia się z apelem do mieszkańców powiatu poprzez media o montowanie takich
czujników w swoich domach celem poprawy własnego bezpieczeństwa.
10. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu
bydgoskiego za 2013r. (załącznik nr 5) przedstawił pan Zdzisław Mazur – Prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego
materiału.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz.
10.40 do 11.05.
11. Po przerwie Radni zapoznali się z informacją na temat planu budowy, utrzymania
i ochrony dróg oraz obiektów mostowych na rok 2014 (załącznik nr 6). Radny
Kazimierz Krasowski zwrócił się z zapytaniem o kosztorys budowy ścieżek na terenie
powiatu bydgoskiego. Poprosił również o podanie informacji, jakie zostały ogłoszone
przetargi na wykonanie prac drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem.
Pan Roman Meger – Dyrektor Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego wyjaśnił,
że został już wyłoniony wykonawca na oczyszczanie dróg po okresie zimowym,
ogłoszony został przetarg na remonty cząstkowe i przygotowano materiały na nakładki
i utrwalenie. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na drogę Łochowo – Lipniki i ogłoszono
przetarg na budowę ścieżek rowerowych. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu
na uruchomienie promu. Zgodnie z przyjętym kosztorysem projekt budowy wszystkich
ścieżek wyniesie ok.13 mln zł. Pod koniec sesji Dyrektor poda bardziej szczegółowy
kosztorys. Radny Maciej Makowski ponowił swój wniosek o naprawę wiaduktu
kolejowego w Koronowie, gdzie zostały powyginane barierki. Dyrektor Wydziału
Dróg Starostwa zapewnił, że niezbędne prace naprawcze zostaną wykonane.
12. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformowała zebranych, że informacja o realizacji zadań
z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2013r. (załącznik nr 7) została szczegółowo
omówiona na ostatnim posiedzeniu komisji i pozytywnie zaopiniowana. Radni,
po zapoznaniu się z materiałem pisemnym, nie wnieśli zastrzeżeń.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bydgoskiego
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 (załącznik nr 8) zostało przez Radnych
przyjęte bez uwag.
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14. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformowała zebranych, że sprawozdania wymienione
w punktach 14 – 16 Porządku Obrad zostały szczegółowo omówione na ostatnim
posiedzeniu komisji i pozytywnie zaopiniowane.
Następnie sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w 2013r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej (załącznik nr 9) zostało przez Radnych przyjęte bez uwag.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013r.
w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb (załącznik nr 10) zostało przez
Radnych przyjęte bez uwag.
16. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej
działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2013r. (załącznik nr 11)
zostało przez Radnych przyjęte bez uwag.
17. Uchwała Nr 387/XXXVI/14 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części
nieruchomości (załącznik nr 12), po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady
A. Szmytkę przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
18. Uchwała Nr 388/XXXVI/14 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części
nieruchomości (załącznik nr 13), po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady
A. Szmytkę przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
19. Uchwała Nr 389/XXXVI/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad reprezentacji
Powiatu Bydgoskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego
(załącznik nr 12), po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady A. Szmytkę
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
20. Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęte na posiedzeniach
Zarządu Powiatu w dniach 12 i 21 marca br., omówiła szczegółowo pani Grażyna
Czepanko – Skarbnik Powiatu. Radni nie wnieśli uwag.
Następnie uchwała Nr 390/XXXVI/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2024 (załącznik nr 12), po jej odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącego Rady A. Szmytkę przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
21. Propozycje zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego, przyjęte na posiedzeniach Zarządu
Powiatu w dniach 12 i 21 marca br., omówiła szczegółowo pani Grażyna Czepanko
– Skarbnik Powiatu. Radni nie wnieśli uwag.
Następnie uchwała Nr 391/XXXVI/14 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego
na rok 2014 (załącznik nr 12), po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady
A. Szmytkę przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
22. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ Radni
nie zgłosili żadnych interpelacji w trakcie obrad.
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23. Radny Maciej Makowski, nawiązując do wystąpienia Komendanta Straży Pożarnej
w części dotyczącej wydatkowania blisko 500 tys. zł na zakup sorbetu ze środków
własnych straży, zwrócił się z zapytaniem czy Powiat ma podpisaną umowę z pomocą
drogową na usunięcie wraków samochodowych i posprzątanie drogi. Starosta
Bydgoski wyjaśnił, że Powiat ma podpisaną umowę na załadunek i transport takich
wraków. Natomiast uprzątnięcie drogi leży po stronie straży pożarnej.
Pan Roman Meger – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego,
odpowiadając na zapytanie Radnego Kazimierza Krasowskiego zgłoszone
w pkt 11 Porządku Obrad wyjaśnił, że zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt
budowy ścieżek na terenie powiatu bydgoskiego wyniesie ok. 11,5 mln zł z tego
w Gminie Dąbrowa Chełmińska ponad 3 mln zł, Sicienko ponad 650 tys. zł,
a w Koronowie ponad 7 mln zł.
Radny Andrzej Szmytka zwracając się do pana Romana Megera – Dyrektora Wydziału
Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym, przekazał uwagi zgłoszone na zebraniu
wiejskim w Kruszynie Krajeńskim, a dotyczące przechylonych znaków drogowych,
popsutej lampy oraz zniszczonego pobocza przed skrzyżowaniem z drogą krajową
nr 10 na drodze 1926C z Bydgoszczy.
Radny Leszek Kuziak zwrócił się z zapytaniem do pana Tomasza Zawiszewskiego
– Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ile osób z terenu powiatu
bydgoskiego otrzymało w minionym roku dotację na rozpoczęcie własnej działalności
oraz czy urząd pracy dysponuje ofertami pracy za granicą i jakie jest zainteresowanie
mieszkańców powiatu takimi ofertami? Ponadto Radny zwrócił się do Starosty
z zapytaniem, czy zapoznał się z apelem mieszkańców Niemcza w sprawie budowy
przystanku na ul. Bydgoskiej i czy wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju na list otwarty w sprawie drogi ekspresowej S-5? Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy wyjaśnił, że w minionym roku udzielono ok. 500 dotacji na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej, z czego ok. 130 dotyczyło mieszkańców powiatu
bydgoskiego. W bieżącym roku wpłynęło już ok. 360 takich wniosków. Natomiast
oferty pracy z zagranicy nie trafiają do urzędu pracy bezpośrednio ale poprzez Sieć
Europejskich Ofert Pracy EURES. Pracodawca za granicą składa ofertę zatrudnienia
w odpowiedniku powiatowego urzędu pracy w swoim kraju. W związku
z koniecznością znajomości języka obcego, takie oferty nie cieszą się zbyt dużym
zainteresowaniem. Natomiast Starosta Bydgoski wyjaśnił, że dotychczas nie wpłynęła
odpowiedź na list Rady z Ministerstwa a budowę przystanku w Niemczu będzie
realizować Gmina Osielsko we własnym zakresie.
Radny Andrzej Kubiak zachęcił zebranych, do uczestnictwa w kolejnej już edycji akcji
zbiórki krwi „Osiem Kropli Nadziei”. Najbliższa zbiórka odbędzie się 30 marca br.
w Dobrczu.
Przewodniczący Rady Zenon Rydelski zgłosił wniosek w sprawie rozważenia budowy
pulsującej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej Koronowo – Żołędowo
w miejscowości Samociążek. Ponadto Przewodniczący przypomniał Radnym
o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do końca kwietnia.
24. Radna Maria Płotkowska przedstawiła Sprawozdanie Komisji Wniosków (załącznik
nr 13), zawierające dwa wnioski zgłoszone podczas obrad a dotyczące apelu w sprawie
montażu czujek dymu oraz rozważenia budowy sygnalizacji w Samociążku. W wyniku
przeprowadzonego głosowania obydwa wnioski przyjęte zostały jednomyślnie.
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25. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 1155 wyznaczając termin kolejnej
sesji na dzień 24 kwietnia 2014r.

Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Małgorzata Wojnowska
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