Protokół Nr 2/14
z obrad II Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji
odbytej w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego otworzył
Bydgoskiego – pan Zenon Rydelski, który
i przybyłych gości. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący stwierdził quorum, a tym samym
uczestniczyło 23 Radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
powitał wszystkich Radnych
(załącznik nr 1 do protokołu)
prawomocność obrad. W sesji

2. Przewodniczący Rady przedstawiając porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego
(projekt z 27 listopada 2014r.) zwrócił się do Radnych z zapytaniem,
czy są uwagi. Głos zabrała Radna Anna Jakubowska, która zgłosiła wniosek o ujęcie
w porządku obrad następnej sesji punktu dotyczącego zmiany Statutu Powiatu
Bydgoskiego, polegającej na zwiększeniu liczby Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosku w punkcie 10 Porządku Obrad
„Wolne głosy i wnioski”. Więcej głosów nie było. Następnie Porządek Obrad został
przyjęty w głosowaniu jednomyślnie.
3. W dalszej części obrad Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z obrad I Sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego w dniu 27 listopada 2014r. Radna Maria Płotkowska pełniąca
na ostatniej sesji funkcję Radnego Seniora poinformowała, że podpisała się pod
protokołem po wcześniejszym zapoznaniu się z jego treścią. Radny Piotr Kozłowski
poinformował, że przed sesją zgłosił do Biura Rady wniosek o uzupełnienie protokołu
w części dotyczącej zadanego przez Radnego pytania kandydatowi na Starostę
o przynależność do partii politycznej. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek
Radnego został uwzględniony. Radny Jacek Kruszyna poprosił o zamieszczanie
z wyprzedzeniem protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej aby każdy z Radnych
mógł się z nimi zapoznać. W wyniku głosowania protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego w dniu 27 listopada 2014r. został przyjęty stosunkiem głosów:
22 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.
4. Przewodniczący Rady zaproponował, aby na funkcje Sekretarza Obrad i do Komisji
Wniosków powoływać Radnych obecnych na sesji w kolejności alfabetycznej i zgłosił
kandydatury Radnych: Al-Shaer Bashar na Sekretarza Obrad oraz Piotra Chudzyńskiego,
Romualda Góralczyka i Roman Guździoła do Komisji Wniosków. Wszystkie kandydatury
zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.
5. W dalszej części obrad poświęconej na składanie interpelacji i zapytań pierwszy zabrał
głos Radny Piotr Kozłowski, który na prośbę mieszkańców zwrócił uwagę na problem
stałego utrzymania czystości na ul. Centralnej w Osielsku.
Następnie Radny Jacek Kruszyna zgłosił interpelację w sprawie składowiska odpadów
niebezpiecznych w Tarkowie Dolnym gm. Nowa Wieś Wielka. Zwrócił się do Starosty
Bydgoskiego z prośbą o umożliwienie spotkania z Dyrektorem Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu
prześledzenia wszystkich aspektów dotyczących wydania decyzji i dalszego postępowania
w celu likwidacji aktualnego stanu rzeczy, a do Przewodniczącego Rady o umożliwienie
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przedstawienia na następnej sesji możliwie szerokiej informacji dotyczącej sytuacji
składowiska odpadów w Tarkowie Dolnym.
Dalej Radny Adam Ryfa zwrócił uwagę na problem składów węgla na terenie
gm. Białe Błota i poprosił o przedstawienie na następnej sesji stanowiska Starostwa w tej
sprawie. Wicestarosta Bydgoski pan Zbigniew Łuczak wyjaśnił jednak, że Starostwo nie
ma stanowiska w przedstawionej przez Radnego sprawie ponieważ problem składów
węgla nie należy do jego kompetencji, a decyzje środowiskowe wydaje Wójt Gminy.
6. Przewodniczący Rady poinformował, że komisjami stałymi Rady Powiatu Bydgoskiego
są: Komisja Budżetu i Mienia Powiatu z liczbą członków od 5 do 7 osób oraz Komisja
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego i Komisja Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa z liczbą członków od 5 do 11
osób. Zgodnie z przedłożonymi przez Radnych deklaracjami, do pracy w Komisji Budżetu
i Mienia Powiatu zgłosiło się 6 Radnych, a do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej 9 Radnych. Natomiast do Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
12 Radnych, a do Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa 13 Radnych tj. powyżej
górnego limitu członków ustalonego odrębną uchwałą Rady Powiatu.
W związku z powyższym Wicestarosta Zbigniew Łuczak zaproponował, aby do składów
dwóch ostatnich Komisji weszli Radni w kolejności zapisów. Na ostatniej sesji wszyscy
Radni otrzymali bowiem druk deklaracji i zostali poproszeni przez Przewodniczącego
Rady o jego wypełnienie i dostarczenie w terminie do 1 grudnia br.
Radna Elżbieta Mojzesowicz stwierdziła, że Radni nic nie słyszeli o wyznaczeniu przez
Przewodniczącego Rady terminu na złożenie deklaracji.
Natomiast Radny Jacek Kruszyna zapytał się, czy termin 1 grudnia br. został zapisany
w protokole ponieważ Radny pamięta, że Przewodniczący Rady wspominał o terminie
następnej sesji. Radny poprosił również o odczytanie listy kandydatów do pracy w Komisji
Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący Rady poinformował, że pracę w Komisji Komunikacji (…) zadeklarowali
Radni: Piotr Chudzyński, Romuald Góralczyk, Roman Guździoł, Al-Shaer Bashar, Maciej
Makowski, Małgorzata Niedźwiedzka, Andrzej Szmytka, Tadeusz Zamłyński Radosław
Kempinski, Piotr Kozłowski, Jacek Kruszyna, Adam Ryfa. Jednocześnie zwrócił się
do wyczytanych Radnych z zapytaniem, czy w związku z zaistniałą sytuacją chcieliby
zmienić swoje deklaracje i przepisać się do Komisji, w których nie został przekroczony
górny limit członków.
Radny Jacek Kruszyna stwierdził, że większość wyczytanych Radnych pochodzi z KWW
Razem w Powiecie Bydgoskim i Nasz Powiat Bydgoski, a mniejszość z KW Platformy
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zasugerował jednocześnie, że ewentualna
rezygnacja powinna nastąpić ze strony Radnych stanowiących większość.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że ewentualna rezygnacja jest indywidualną decyzją
każdego z Radnych, a jedynym rozwiązaniem problemu będzie przegłosowanie każdej
kandydatury.
Radna Żanetta Kaźmierczak zaznaczyła, że wszyscy obecni na sesji Radni, niezależnie
od tego z jakich komitetów startowali w wyborach, są Radnymi Powiatu Bydgoskiego
i swoich wyborców przede wszystkim. Wyraziła również przekonanie, że większość
Radnych usłyszała o wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady terminie i przedłożyła
swoje deklaracje do 1 grudnia br. Dodała również, że aby uniknąć nieporozumień Radni
powinni trzymać się przyjętych ustaleń, a żeby było sprawiedliwie poprosiła Radcę
Prawnego o opinię jak w zaistniałej sytuacji postąpić.
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Radna Elżbieta Mojzesowicz stwierdziła, że jak pokazują wyniki głosowań na poprzedniej
sesji, Radni z jej ugrupowania nie mogą o niczym decydować i mimo iż są w mniejszości
mają prawo do pracy w organach Rady Powiatu.
Radny Piotr Kozłowski zauważył, że wiążące dla Radnych jest to co zostało zawarte
w protokole z ostatniej sesji, który został przez Radę przyjęty w głosowaniu i poprosił
o sprawdzenie zawartych w nim ustaleń.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od. godz. 10.31
do godz. 10.35.
Po przewie, Przewodniczący Rady odczytał fragment Protokołu z I Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego w dniu 27 listopada 2014r., w którym zawarty został zapis o „pilne
dostarczenie deklaracji pracy w komisjach stałych”.
Następnie głos zabrał Radny Adam Ryfa, który zgłosił wniosek formalny o zachowanie
standardów etycznych przy wyborze przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
z zachowaniem właściwego parytetu w zależności od ilości mandatów w poszczególnych
klubach. Wniosek podpisany przez grupę Radnych, został przekazany w formie pisemnej
na ręce Przewodniczącego Rady.
W dalszej części obrad, Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie każdej
kandydatury na członka Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego oddzielnie.
Do składu Komisji wejdzie jedenastu Radnych, którzy uzyskają kolejno największą liczbę
głosów „za”. I tak:
- Radny Piotr Chudzyński otrzymał 14 głosów za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się,
- Radny Romuald Góralczyk otrzymał 14 głosów za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się,
- Radny Roman Guździoł otrzymał 15 głosów za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się,
- Radny Al-Shaer Bashar otrzymał 14 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się,
- Radny Maciej Makowski otrzymał 14 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się,
- Radna Małgorzata Niedźwiedzka otrzymała 15 głosów za, 0 przeciw i 8
wstrzymujących się,
- Radny Andrzej Szmytka otrzymał 14 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się,
- Radny Tadeusz Zamłyński w powtórzonym głosowaniu otrzymał 11 głosów za,
1 przeciw i 11 wstrzymujących się (Przewodniczący Rady zarządził ponowne
głosowanie ponieważ suma głosów w pierwszym głosowaniu nie zgadzała się z liczbą
Radnych obecnych na sesji),
- Radny Radosław Kempinski w powtórzonym głosowaniu otrzymał 15 głosów za,
0 przeciw i 8 wstrzymujących się (Przewodniczący Rady zarządził powtórne
głosowanie ponieważ suma głosów w pierwszym głosowaniu nie zgadzała się z liczbą
Radnych obecnych na sesji),
- Piotr Kozłowski w powtórzonym głosowaniu otrzymał 12 głosów za,
0 przeciw i 11 wstrzymujących się (Przewodniczący Rady zarządził ponowne
głosowanie ponieważ suma głosów w pierwszym głosowaniu nie zgadzała się z liczbą
Radnych obecnych na sesji),
- Radny Jacek Kruszyna otrzymał 10 głosów za, 0 przeciw i 13 wstrzymujących się,
- Radny Adam Ryfa otrzymał 10 głosów za, 0 przeciw i 13 wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 10.48
do godz. 10.53.
Po przewie, Przewodniczący Rady podsumował wyniki przeprowadzonego głosowania.
Do składu Komisji weszło dziesięciu Radnych, którzy otrzymali największą liczbę głosów
„za” tj. Piotr Chudzyński, Romuald Góralczyk, Roman Guździoł, Al-Shaer Bashar, Maciej
Makowski, Małgorzata Niedźwiedzka, Andrzej Szmytka, Tadeusz Zamłyński Radosław
Kempinski i Piotr Kozłowski. Dwóch Radnych – Jacek Kruszyna i Adam Ryfa
– otrzymało równą i jednocześnie najniższą liczbę głosów. W tej sytuacji Radny Adam
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Ryfa zgłosił rezygnację z pracy w Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tym samym jedenastym członkiem Komisji został Radny Jacek Kruszyna.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił listę Radnych – kandydatów do pracy
w Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa: Maciej Makowski, Tadeusz Zamłyński,
Joanna Kin, Elżbieta Wysocka, Wojciech Porzych, Piotr Chudzyński, Andrzej Szmytka,
Leszek Kuziak, Zenon Rydelski, Elżbieta Mojzesowicz, Anna Jakubowska, Piotr
Kozłowski, Adam Ryfa i zarządził przegłosowanie każdej kandydatury oddzielnie.
Do składu Komisji wejdzie jedenastu Radnych, którzy uzyskają kolejno największą liczbę
głosów „za”. I tak:
- Radny Maciej Makowski otrzymał 14 głosów za, 2 przeciw i 7 wstrzymujących się,
- Radny Tadeusz Zamłyński otrzymał 12 głosów za, 1 przeciw i 10 wstrzymujących się,
- Radna Joanna Kin otrzymała 11 głosów za, 1 przeciw i 11 wstrzymujących się,
- Radna Elżbieta Wysocka w powtórzonym głosowaniu otrzymała 15 głosów za,
0 przeciw i 8 wstrzymujących się (Przewodniczący Rady zarządził ponowne
głosowanie ponieważ suma głosów w pierwszym głosowaniu nie zgadzała się z liczbą
Radnych obecnych na sesji),
- Radny Wojciech Porzych otrzymał 14 głosów za, 1 przeciw i 8 wstrzymujących się,
- Radny Piotr Chudzyński otrzymał 17 głosów za, 0 przeciw i 6 wstrzymujących się,
- Radny Andrzej Szmytka otrzymał 14 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się,
- Radny Leszek Kuziak otrzymał 15 głosów za, 0 przeciw i 8 wstrzymujących się,
- Radny Zenon Rydelski otrzymał 16 głosów za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących się,
- Radna Elżbieta Mojzesowicz otrzymała 11 głosów za, 3 przeciw i 9 wstrzymujących
się,
- Radna Anna Jakubowska otrzymała 10 głosów za, 1 przeciw i 12 wstrzymujących się,
- Radny Piotr Kozłowski otrzymał 12 głosów za, 0 przeciw i 11 wstrzymujących się,
- Radny Adam Ryfa otrzymał 11 głosów za, 0 przeciw i 12 wstrzymujących się.
Po przewie, Przewodniczący Rady podsumował wyniki przeprowadzonego głosowania.
Do składu Komisji weszło dziewięciu Radnych, którzy otrzymali największą liczbę głosów
„za” tj. Maciej Makowski, Tadeusz Zamłyński, Elżbieta Wysocka, Wojciech Porzych,
Piotr Chudzyński, Andrzej Szmytka, Leszek Kuziak, Zenon Rydelski, i Piotr Kozłowski.
Najmniejszą liczbę głosów otrzymała Radna Anna Jakubowska, a trzech Radnych
otrzymało równą liczbę głosów: Elżbieta Mojzesowicz, Joanna Kin i Adam Ryfa
co oznacza konieczność przeprowadzenia kolejnych głosowań. W tej sytuacji Radny Adam
Ryfa wycofał swoją kandydaturę. Radna Elżbieta Mojzesowicz zwróciła się z zapytaniem,
czy Starosta w związku z pełnioną przez siebie funkcją może zasiadać w Komisji? i czy
członkowie Prezydium Rady muszą uczestniczyć w pracach Komisji? Radna stwierdziła,
że wkrótce nie będzie miała możliwości pracy w żadnej Komisji Rady. Radny Jacek
Kruszyna wyjaśnił, że zarówno Starosta jak i członkowie Prezydium Rady jako wybrani
Radni mogą zasiadać w Komisjach Rady. Dodał również, że w związku z uzyskaniem
najniższej liczby głosów przez Radną Annę Jakubowską i złożeniem rezygnacji przez
Radnego Adama Ryfę został spełniony wymóg zachowania maksymalnej liczby członków
Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa w liczbie jedenastu członków.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym, że są jeszcze wolne miejsca w pozostałych
Komisjach Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego i odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego, uwzględniający
powyższe wyniki głosowań na członków Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego i Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa oraz przedłożone deklaracje
pisemne do pracy w Komisji Budżetu i Mienia Powiatu przez Radnych: Żanettę
Kaźmierczak, Joannę Kin, Elżbietę Wysocką, Zbigniewa Łuczaka, Wojciecha Porzycha
i Romualda Góralczyka oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej przez
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Radnych Małgorzatę Kaźmierczak, Małgorzatę Niedźwiedzką, Marię Płotkowską, Zenona
Rydelskiego, Elżbietę Wysocką, Zbigniewa Łuczaka, Leszka Kuziaka, Radosława
Kempinskiego i Annę Jakubowską.
Następnie Radny Adam Ryfa, w związku z niekorzystnym dla niego przebiegiem
głosowań na sesji i złożonymi rezygnacjami, zadeklarował chęć pracy w Komisjach
Budżetu i Mienia Powiatu oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, co zostało
przez Przewodniczącego Rady uwzględnione w projekcie uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr 7/II/14 w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 2
do protokołu) przyjęta została stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.
W związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
w obradach Rady Powiatu Bydgoskiego i zwołał pierwsze wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego celem dokonania wyboru Przewodniczących
i Wiceprzewodniczących Komisji.
Po
przewie, trwającej od godz. 11.20 do godz. 11.55, Przewodniczący Rady
poinformował, że:
- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej została Radna
Maria Płotkowska, a Wiceprzewodniczącym Radny Radosław Kempinski,
- Przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa został Radny Maciej
Makowski, a Wiceprzewodniczącą Elżbieta Wysocka,
- Przewodniczącym Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego został Radny
Roman Guździoł, a Wiceprzewodniczącym Radny Al-Shaer Bashar,
- Przewodniczącą Komisji Budżetu i Mienia Powiatu została Radna Żanetta
Kaźmierczak, a Wiceprzewodniczącą Radna Joanna Kin.
7. W kolejnym punkcie obrad Radni przystąpili do dokonania wyboru swoich
przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu
Bydgoskiego. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów. I tak Wicestarosta
Zbigniew Łuczak zgłosił kandydatury Radnych Romana Guździoła i Macieja
Makowskiego, a Radny Adam Ryfa zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Szmytki.
Wszyscy Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie. Do składu Komisji wytypowanych zostało dwóch Radnych, którzy
uzyskali największą liczbę głosów „za” tj. Radny Roman Guździoł, który otrzymał
20 głosów za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące się, oraz Radny Maciej Makowski, który
otrzymał 13 głosów za, 0 przeciw i 10 wstrzymujących się. Natomiast Radny Andrzej
Szmytka otrzymał w powtórzonym głosowaniu 12 głosów za, 0 przeciw
i 11 wstrzymujących się (Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie ponieważ
suma głosów w pierwszym głosowaniu nie zgadzała się z liczbą Radnych obecnych
na sesji).
Następnie uchwała Nr 8/II/14 w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu
Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy
i Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 3 do protokołu), po odczytaniu jej treści przez
Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
W dalszej części obrad, Przewodniczący Rady przedstawił propozycję ustalenia
wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego i utrzymania jego wysokości na poziomie
obowiązującym w poprzedniej kadencji. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej
propozycji.
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Następnie uchwała Nr 9/II/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Bydgoskiego
(załącznik nr 4 do protokołu), po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady,
przyjęta została w powtórzonym trzykrotnie głosowaniu stosunkiem głosów: 21 za,
0 przeciw i 2 wstrzymujące się (Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowania
ponieważ suma głosów w pierwszym i drugim głosowaniu nie zgadzała się z liczbą
Radnych obecnych na sesji).
8. W punkcie przeznaczonym na odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych głosów nie
było.
9. Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zapoznanie się z obowiązującymi uchwałami
Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 125/XI/11 z dnia 13 października 2014r. regulującą
wysokości diet Radnych Powiatu oraz Nr 16/II/06 z 6 grudnia 2006r. dotyczącą
wydzielenia co miesiąc 5% z diet Radnych na nagrody przekazywane uczniom szkół
z terenu powiatu bydgoskiego raz w roku. Kopie uchwał zostały przygotowane i chętni
Radni mogą je odebrać od pracownika Biura Rady po sesji. Treść uchwał jest dostępna
również w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie
ewentualnych uwag.
Radny Adam Ryfa nawiązując do swojego wystąpienia w pierwszej części obrad
powiedział, że wie iż składowisko węgla na terenie gm. Białe Błota nie jest sprawą
Powiatu. Dodał jednak, że podległy Staroście Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, odpowiedzialny za badanie legalności takich firm, nie podejmuje
w tej sprawie żadnych czynności i dlatego prosi o informację.
Wicestarosta wyjaśnił, że Powiat nie tworzył tego składu węgla ani nie wydawał żadnego
zezwolenia na jego działalność i tym samym nie jest uprawniony do jego likwidacji mimo,
iż Gmina Białe Błota zwracała się z takim wnioskiem. Nie mniej jednak to Gmina
decyduje o przeznaczeniu terenu na różne cele albo w planach zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzjach o warunkach zabudowy. Według wiedzy Wicestarosty
taka decyzja nie została wydana i w jego przeświadczeniu działalność składu jest
nielegalna. Wszelkie decyzje wydawane przez Urząd Gminy w Białych Błotach są przez
firmę prowadzącą skład zaskarżane i do czasu wydania rozstrzygnięć przez organy
odwoławcze władze gminne nie są w stanie nic zrobić.
Starosta Wojciech Porzych wyjaśnił natomiast, że Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie podlega Staroście tylko Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego i jego zadania należą do zadań z zakresu administracji rządowej. W tej
sytuacji nazwa „Powiatowy” jest myląca. Dodał również, że od badania legalności firm
takich jak skład węgla są organy ścigania i nie należy to do kompetencji PINB-u.
Radny Adam Ryfa stwierdził, że skoro sprawa jest na etapie postępowania sądowego to nie
pozostaje nic innego jak czekać na stosowne rozstrzygnięcia. Nie mniej jednak Radny
podtrzymał swój wniosek i poprosił o odpowiedź pisemną.
Radna Elżbieta Wysocka zwróciła się z zapytaniem, czy i gdzie w Gminach są
zamieszczane zawiadomienia o sesjach. Zapytała się również, czy Powiat nawiązał
jakąkolwiek współpracę międzynarodową i poprosiła o podanie Radnym harmonogramu
spotkań Rady Powiatu.
Pani Teresa Szymanik – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wyjaśniła, że dotychczas wysyłane były
do Urzędów Gmin zawiadomienia o sesjach z prośbą o ich zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń urzędu. Na najbliższej sesji przedstawiona zostanie jednak Radnym propozycja
nowelizacji Statutu Powiatu w tej części ponieważ zapis ten był zasadny w momencie
powstawania Powiatu Bydgoskiego, a aktualnie w dobie informatyzacji urzędów
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są szybsze i skuteczniejsze możliwości dotarcia z informacją do mieszkańców.
Przewodniczący Rady wyjaśnił natomiast, że jedynie w kadencji 2006 – 2010 była próba
nawiązania współpracy z Ukrainą, która nie była kontynuowana. Radna Elżbieta Wysocka
przypomniała, że była inicjatorką kontaktu pomiędzy samorządem powiatu bydgoskiego,
a samorządowcami z Ukrainy podczas ich pobytu w Polsce we wrześniu 2007r.
Przewodniczący poinformował również, że w ciągu miesiąca powinny zostać uchwalone
plany pracy poszczególnych Komisji, a do końca roku plan pracy Rady Powiatu. Projekt
planu pracy zostanie przez Przewodniczącego opracowany i przekazany Radnym z prośbą
o ewentualne uwagi i propozycje. W minionej kadencji sesje Rady Powiatu odbywały
się zazwyczaj w ostatnie czwartki miesiąca, a Komisje rozpoczynały swoje posiedzenia
w tygodniu poprzedzającym sesję. W tym miejscu Przewodniczący Rady zwrócił się
do Przewodniczących Komisji z prośbą o pozostanie po sesji, celem ustalenia najbliższych
terminów i tematyki posiedzeń Komisji. Konkretne informacje Radni otrzymają
w terminie późniejszym tj. po ustaleniu grudniowego terminarza z Przewodniczącymi
Komisji. Najbliższa sesja planowana jest na dzień 18 grudnia br., a kolejna na 29 grudnia
br.
W dalszej części obrad Przewodniczący udzielił głosu Radnej Annie Jakubowskiej, która
zgłosiła wniosek o ujęcie w porządku obrad następnej sesji punktu dotyczącego zmiany
Statutu Powiatu Bydgoskiego, polegającej na zwiększeniu liczby Wiceprzewodniczących
Rady o przedstawiciela z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie zabrał głos
mec. Czesław Czaykowski z Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy, który zwrócił przede wszystkim uwagę na postanowienia art. 14 ustawy
o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu wybiera ze swego grona co najwyżej dwóch
wiceprzewodniczących. Tym samym przedstawiony wniosek jest niezgodny z prawem.
Nie można bowiem uchwałą Rady Powiatu dokonać zmiany zapisów ustawowych.
W tej sytuacji wniosek został przez Radną wycofany.
10. Radny Piotr Chudzyński pełniący na sesji funkcję Przewodniczącego Komisji Wniosków
odczytał treść zgłoszonego w trakcie obrad wniosku grupy Radnych dotyczącego
m.in. zachowania standardów etycznych przy wyborze przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji (załącznik nr 5 do protokołu). Wicestarosta Zbigniew
Łuczak odnosząc się do treści wniosku zwrócił się z zapytaniem, które przepisy zostały
złamane przy powoływaniu na ostatniej sesji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
Natomiast Radny Piotr Chudzyński poprosił o zdefiniowanie ujętego we wniosku pojęcia
„standardów etycznych”? Radna Elżbieta Mojzesowicz zgodziła się, że żaden przepis
prawa nie został złamany. Wyraziła jednak opinię, że nie jest możliwym dokonanie
rzetelnej kontroli jednostki organizacyjnej powiatu przez Komisję Rewizyjną, której
przewodniczy pracownik kontrolowanej jednostki. Wicestarosta Zbigniew Łuczak
zaznaczył, że rolą Przewodniczącego Komisji jest przede wszystkim organizacja pracy
Komisji i wyraził powątpiewanie, czy jedna osoba może mieć wpływ na podejmowanie
decyzji przez cały skład osobowy Komisji. Komisja Rewizyjna liczy bowiem siedmiu
członków, co jest zdaniem Radnego siłą wystarczającą do dokonywania rzetelnej kontroli
Zarządu, czy jednostek organizacyjnych powiatu. Mec. Czesław Czaykowski z Zespołu
Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wyjaśnił również,
że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wyznaczać spośród członków Komisji
zespoły do dokonywania kontroli. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami
ma również obowiązek wyłączenia się z udziału w kontroli jeżeli przedmiot kontroli
bezpośrednio jego dotyczy. Wicestarosta Zbigniew Łuczak zauważył, że nie jest
możliwym już odniesienie się do pierwszej części wniosku dlatego, że składy osobowe
Komisji zostały przez Radę uchwalone, a same Komisje w przerwie obrad sesji się

7

ukonstytuowały. Zadał również pytanie w którym momencie, jak sugeruje treść wniosku,
postąpił jako Radny nieetycznie skoro przy podejmowaniu decyzji o składach osobowych
Komisji kierował się przede wszystkim dobrem Powiatu, zgodnie ze złożonym
ślubowaniem? Radna Elżbieta Mojzesowicz zaznaczyła, że rozkład funkcji
przypadających Radnym z opozycji składającej się z Radnych PiS i PO jest
niewspółmierny do ilości Radnych funkcyjnych z pozostałych list. Wicestarosta
stwierdził, że nie ma dla niego znaczenia przynależność partyjna poszczególnych
Radnych. W dwóch Komisjach, których jest członkiem na funkcje
Wiceprzewodniczących osobiście zgłosił kandydatury Radnych Joanny Kin i Radosława
Kempinskiego. Przewodniczący Rady zamykając dyskusję stwierdził, że zgodnie z wolą
Radnych składających wniosek, odniesie się do jego treści na piśmie. Odpowiedź
przekazana zostanie do Radnego, który jako pierwszy podpisał się pod treścią wniosku.
11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
II Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.50.
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