Protokół Nr 3/14
z obrad III Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji
odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r.
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady III Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.40 otworzył Przewodniczący
Zenon Rydelski, który powitał wszystkich Radnych i przybyłych gości. Na podstawie
listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) Przewodniczący stwierdził quorum, a tym
samym prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 22 Radnych.
2. Przewodniczący Rady przedstawiając porządek obrad III Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego (projekt z 8 grudnia 2014r.) zwrócił się do Radnych z zapytaniem,
czy są uwagi. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli porządek obrad w głosowaniu
jednomyślnie (załącznik nr 2 do protokołu).
3. W dalszej części obrad, Radni przystąpili do przyjęcia Protokołu z obrad Sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego w dniu 4 grudnia 2014r. Do protokołu zgłoszone zostały
następujące poprawki:
- Radny Adam Ryfa wniósł o wykreślenie w pkt. 5 Protokołu słów „ewentualnie
w wersji pisemnej” – w wyniku głosowania poprawka została przyjęta (za poprawką
głosowało 20 Radnych, 1 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu),
- Radny Adam Ryfa wniósł o odnotowanie w pkt. 7 Protokołu, że Radny Andrzej
Szmytka w pierwszym głosowaniu uzyskał więcej głosów niż Radny Maciej
Makowski – w wyniku głosowania poprawka została odrzucona (za poprawką
głosowało 6 Radnych, 12 przeciw i 4 wstrzymało się od głosu),
- Radna Elżbieta Wysocka wniosła o dopisanie w pkt. 9 zdania „Radna Elżbieta
Wysocka przypomniała, że była inicjatorką kontaktu pomiędzy samorządem powiatu
bydgoskiego, a samorządowcami z Ukrainy podczas ich pobytu w Polsce we wrześniu
2007r.” – w wyniku głosowania poprawka została przyjęta (za poprawką głosowało
22 Radnych, 0 przeciw i 0 wstrzymało się od głosu),
- Radny Radosław Kempinski wniósł o poprawienie błędu w pkt. 7 Protokołu
i zapisanie, że Radny Andrzej Szmytka otrzymał w powtórzonym głosowaniu
jedenaście, a nie jeden głos wstrzymujący się – w wyniku głosowania poprawka
została przyjęta (za poprawką głosowało 22 Radnych, 0 przeciw i 0 wstrzymało się
od głosu).
Radny Adam Ryfa wniósł, aby Sekretarz Obrad zajmował na sesji miejsce obok
Przewodniczącego Rady tak by uniknąć powtórnych głosowań jak to miało miejsce
na ostatniej sesji i zwrócił się z zapytaniem, czy sesje są nagrywane. Przewodniczący
Rady wyjaśnił, że nie ma potrzeby aby Sekretarz Obrad zmieniał miejsce i że sesje nie są
nagrywane.
W wyniku głosowania, Protokół Nr 2/14 z obrad II Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 4 grudnia 2014r. uwzględniający wcześniej przyjęte poprawki, został przyjęty
stosunkiem głosów 21 za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się.
4. Przewodniczący Rady zaproponował, aby na funkcję Sekretarza Obrad powołać Radną
Annę Jakubowską, a do Komisji Wniosków zgłosił kandydatury Radnych: Żanetty
Kaźmierczak, Małgorzaty Kaźmierczak i Radosława Kempinskiego. Wszystkie
kandydatury zostały przez Radnych przyjęte stosunkiem głosów: 22 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
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W dalszej części sesji głos zabrał pan Leszek Latosiński – Sekretarz Gminy Nowa Wieś
Wielka, który w imieniu Wójta pogratulował wyboru Przewodniczącemu Rady, Staroście
oraz wszystkim Radnym, ze szczególnym uwzględnieniem Radnych z Gminy Nowa Wieś
Wielka.
5. Radny Adam Ryfa złożył na ręce Przewodniczącego Rady informację pisemną
o utworzeniu w dniu 17 grudnia 2014r. Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
(załącznik nr 3 do protokołu).
Radna Elżbieta Wysocka poprosiła o wyjaśnienie: co ustalił organ prowadzący oraz inne
służby w sprawie zdefraudowania majątku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz czy i jeśli tak, to jakie i kto z kierownictwa
szkoły poniósł konsekwencje w związku z zaistniałą sytuacją ?
Radna Żanetta Kaźmierczak zgłosiła wniosek o naprawę chodnika na ul. Centralnej
w Osielsku od skrzyżowania z ul. Szosa Gdańska w kierunku kościoła. Radna zgłosiła
również wniosek o uprzątnięcie ulic powiatowych na terenie Gminy Osielsko
w szczególności ul. Centralnej.
Radny Radosław Kempinski złożył na piśmie zapytania dotyczące utrzymania dróg
powiatowych oraz naprawy zniszczonych przystanków i powywracanych znaków
drogowych (załącznik nr 4 do protokołu). Radny poprosił o odpowiedź pisemną.
Radny Tadeusz Zamłyński zgłosił interpelację w sprawie wykonania przycinki drzew przy
drogach powiatowych na terenie gminy Dobrcz.
Radny Adam Ryfa zgłosił interpelację w sprawie kosztów w skali rocznej i miesięcznej
jakie ponosi Powiat w związku z artykułami ukazującymi się w gazecie „Poza
Bydgoszcz”. Radny poprosił o odpowiedź pisemną.
6. Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy istnieje potrzeba
odczytania w całości treści projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu Bydgoskiego?
Radny Jacek Kruszyna zaproponował, aby na każdej sesji przed podjęciem uchwał
Przewodniczący Komisji przedstawiali stanowisko swojej Komisji. W tej sytuacji nie
będzie potrzeby odczytywania treści każdego projektu uchwały przedkładanego na sesje.
Przewodniczący Rady poddał zatem pod głosowanie wniosek o nie odczytywanie treści
projektów uchwał oraz o każdorazowe przedstawianie stanowisk Komisji Rady. Wniosek
został przyjęty stosunkiem głosów: 21 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się (nieobecny
na sali podczas głosowania był Radny Wojciech Porzych).
Następnie uchwała Nr 10/III/14 zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego (załącznik
nr 5 do protokołu) przyjęta została stosunkiem głosów: 22 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
7. Uchwała Nr 11/III/14 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu
Bydgoskiego na lata 2014 – 2024 (załącznik nr 6 do protokołu) przyjęta została
stosunkiem głosów: 22 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się
8. Uchwała Nr 12/III/14 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (załącznik
nr 7 do protokołu) przyjęta została stosunkiem głosów: 22 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
9. Wicestarosta Zbigniew Łuczak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Elżbiety
Wysockiej. Z rachunków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu
Kujawskim przez okres ostatnich trzech lat wyprowadzone zostały środki do wysokości
ok. 160 tys. zł. Po otrzymaniu informacji, Dyrektor placówki zawiadomił Prokuraturę,
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która wszczęła postępowanie, a organ prowadzący zlecił przeprowadzenie kontroli.
Kontrolą objęto tylko 2014r. ponieważ dokumentację z lat poprzednich przejęła już
Prokuratura. Kilka dni temu wpłynęły wyniki kontroli zleconej przez organ prowadzący,
które są jeszcze przedmiotem analizy dlatego ewentualne konsekwencje w stosunku
do osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte w terminie późniejszym. Wstępne
ustalenia kontroli wskazują osobę bezpośrednio odpowiedzialną za zaistniałą sytuację
i na niedociągnięcia dotyczące nadzoru nad funkcjonowaniem księgowości w szkole.
Do Prokuratury został również złożony wniosek o zabezpieczenie majątkowe osoby
podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiceprzewodniczący Piotr Chudzyński zwrócił
się z zapytaniem kto dokonał kontroli, a Radna Elżbieta Wysocka w jakim terminie
zakończy się analiza wyników kontroli. Radna zwróciła uwagę, że zbliża się okres
rekrutacji, sama wspierała nauczycieli w tworzeniu nowego kierunku, i młodzież powinna
otrzymać jednoznaczny komunikat, że szkoła jest placówką godną zaufania. Wicestarosta
zapewnił, że stosowne decyzje podjęte zostaną w pierwszym możliwym terminie,
tak by w pełni zaspokoić interesy funkcjonowania szkoły. Wyjaśnił również, że kontrolę
realizowała na zlecenie jedna osoba pan J. Ogórek.
10. Radny Jacek Kruszyna poinformował Radnych, że otrzymał obszerną pisemną odpowiedź
na zgłoszoną podczas ostatniej sesji interpelację w sprawie składowiska odpadów
w Tarkowie Dolnym. Uczestniczył również w spotkaniu z Dyrektorem i pracownikiem
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego
w Bydgoszczy. Po zapoznaniu się ze sprawą Radny stwierdził, że w jego ocenie
Starostwo nie popełniło błędu przy wydaniu zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadów w Tarkowie Dolnym. Nie było bowiem przesłanek do odmowy wydania
zezwolenia, a postępowanie prowadzone było z należytą starannością. Radny
zaakcentował fakt, że w dniu 25 listopada 2011r. wystosowane zostało od Starosty
Bydgoskiego pismo w sprawie składowiska odpadów w Tarkowie Dolnym, które
wpłynęło do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 28 listopada 2011r. Następnie
w dniu 30 listopada 2011r. Wójt Gminy odpowiedział Staroście w tej kwestii, nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.. Radny wyjaśnił również, że zarówno Gmina jak i Powiat
Bydgoski nie są właścicielami nieruchomości, na którym działało składowisko. Natomiast
właściciel nieruchomości jest związany niekorzystnymi warunkami umowy dzierżawy.
Tym samym zadanie usunięcia składowiska jest trudne do wykonania do czasu
zapadnięcia ewentualnych rozstrzygnięć Prokuratury.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków zawierające dwa wnioski zgłoszone podczas sesji,
przedstawiła Radna Żanetta Kaźmierczak (załącznik nr 8 do protokołu). W wyniku
przeprowadzonego głosowania pierwszy wniosek dotyczący uprzątnięcia ul. Centralnej
w Osielsku został przyjęty stosunkiem głosów 11 za, 2 przeciw i 8 wstrzymujących się,
a drugi wniosek dotyczący naprawy chodnika na tej samej ulicy przyjęty został
stosunkiem głosów: 21 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się (nieobecny na sali podczas
głosowania był Radny Al-Shaer Bashar).
12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
III Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego V Kadencji o godz. 13.35.
Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Anna Jakubowska
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