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Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 22 listopada 2016r. o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
Posiedzenie poprowadziła pani Żanetta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, która po otwarciu obrad
stwierdziła quorum. W posiedzeniu Komisji uczestniczyło siedmiu jej członków
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu (w pkt. 4. na posiedzenie dotarli Radni: R. Góralczyk i W. Porzych) oraz pani Grażyna Czepanko
– Skarbnik Powiatu, pani Bożena Szuścicka – Dyrektor Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, pan Andrzej Kubiak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, pani
Arleta Miłuch – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy
i pani Maria Strąk – Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie.
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła Radnym planowany
porządek posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu), który przyjęty został w głosowaniu jednomyślnie.
W dalszej części obrad, Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji w dniu 17 października 2016r., przy 1 głosie wstrzymującym się.
W punkcie 4 porządku obrad, Wicestarosta Zbigniew Łuczak przedstawił
podstawowe zadania i schemat organizacyjny Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy. Przewodnicząca Komisji zapytała się o ilość etatów,
ewentualne zmiany w przyszłym roku i o Biuro ds. Publicznego Transportu Zbiorowego? Wicestarosta wyjaśnił, że w Wydziale Komunikacji w Bydgoszczy pracuje osiem
osób, które realizują m.in. zadania z zakresu wydawania uprawnień komunikacyjnych,
nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi,
czy nadzoru nad ośrodkami zamiejscowymi Wydziału Komunikacji zajmującymi się
rejestracja pojazdów. W ośrodkach zamiejscowych pracuje w sumie 12 osób. W Solcu
Kujawskim, Białych Błotach i Osielsku, Starostwo zatrudnia po 2 osoby, w tym
na 1 etat otrzymuje dotacje z poszczególnych Gmin. W Koronowie 1 osobę zatrudnia
i finansuje Starostwo, a 2 osobę Urząd Miejski. Natomiast w pozostałych czterech
ośrodkach Starostwo zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze, a w pozostałej
części Urzędy Gmin. Od stycznia 2017r. w Nowej Wsi Wielkiej nastąpi zmiana.
Dotychczas Starostwo zatrudniało pracownika na 0,8 etatu, a Urząd Gminy na 0,2 etatu. Od przyszłego roku pracownik będzie zatrudniony przez Starostwo w pełnym
wymiarze, a Wójt będzie przekazywał dotację. Starosta Wojciech Porzych poinformował, że w sprawie Biura ds. Publicznego Transportu Zbiorowego szczegółowych
wyjaśnień udzielał już na ostatniej sesji, co odzwierciedla nagranie z obrad. Przypomniał, że utworzenie nowej komórki ds. publicznego transportu zbiorowego i zatrud1
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nienie w kwietniu br. Dyrektora Biura wynikało z nowelizacji ustawy o transporcie
zbiorowym i konieczności przygotowania Powiatu do realizacji nowych zadań
od 1 stycznia 2017r. Niestety kilka miesięcy później Sejm podjął decyzję o wydłużeniu terminu wejścia w życie nowych przepisów o 12 miesięcy. Na chwilę obecną nie
można zlikwidować Biura ponieważ nie wiadomo co będzie dalej. Może się okazać,
że będzie trzeba z wyprzedzeniem organizować przetargi i wyłonić przewoźników.
Poza tym, aby zlikwidować Biuro należałoby w pierwszej kolejności zmienić plan
transportowy. Tymczasem Dyrektor Biura ds. Publicznego Transportu Zbiorowego
pełni jednocześnie obowiązki Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa. Radna Elżbieta Wysocka zapytała się, od kiedy sesje są nagrywane? Starosta wyjaśnił, że od pewnego czasu, w następstwie wniosku przyjętego przez Radę
Powiatu. Radny Adam Ryfa zapytał się, czy nagrania są udostępniane w BIP i poinformował, że w Gminie Białe Błota nagrania z sesji są na stronie internetowej zamieszczane. Radny Romuald Góralczyk poinformował, że samorządy stosują różne
praktyki. Np. w Gminie Nowa Wieś Wielka można zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie nagrania do Wójta. Starosta wyjaśnił, że w Starostwie nagrania są archiwizowane przez Biuro Rady i również w następstwie wniosku mogą być udostępniane.
Radny Adam Ryfa zgłosił wniosek o zamieszczanie nagrań z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.
W punkcie 5 porządku obrad, członkowie Komisji przystąpili do pracy nad
projektem budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017. Projekt budżetu na przyszły
rok, przy pomocy prezentacji multimedialnej, szczegółowo omówiła pani Grażyna
Czepanko – Skarbnik Powiatu. Przedstawiła m.in. przepisy regulujące zasady tworzenia budżetu, wytyczne przyjęte do budżetu, a także strukturę dochodów i wydatków.
Radny Adam Ryfa stwierdził, że rozłożenie kredytu na 10 lat to długi okres spłaty.
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że jeden kredyt Powiat spłaca już 6 lat. Takie rozwiązanie daje możliwość bezpiecznej realizacji zadań. W dłuższym okresie czasu spłaty
raty kredytów są niższe. Niektóre samorządy zaciągają kredyty nawet na 20 lat.
Skarbnik Powiatu ostrożnie planowała dochody i wydatki. Nie można bowiem zakładać, że dochody Powiatu będą stale rosły. Rocznie Powiat spłaca ok. 350 tys. i taki
dochód musi wypracować. Ponadto jeśli w następnych latach subwencja oświatowa
będzie spadała, to wydatki stałe i tak Powiat będzie musiał ponosić. Na 2017r. Powiat
otrzymał od Ministra Finansów dość odważne wytyczne. Może się jednak okazać, że
po otrzymaniu układu wykonawczego w lutym, Powiat otrzyma do budżetu mniej
środków niż zakładano.
W punkcie 6 porządku obrad, Radni przystąpili do opiniowania materiałów
na XXII Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 24 listopada 2016r.:
1) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania, został przez Komisję jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie;
2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego
na lata 2017 – 2023, został przez Komisję jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie;
3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału
środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok i autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2016r.
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przedstawiła pani Arleta Miłuch – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bydgoszczy. Następnie projekt uchwały, został przez Komisję jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie;
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bydgoskiego na lata 2016 – 2026 i autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia
22.11.2016r. przedstawiła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu. Starosta
Wojciech Porzych wyjaśnił przyczyny zwiększenia środków na remont sali gimnastycznej w ZSAE w Karolewie. Pierwotnie na remont zaplanowano ok. 960 tys. zł
zgodnie z projektem zleconym przez b. Dyrektora Szkoły. Jednak po zdjęciu podbitki z sufitu okazało się, że konstrukcja nośna jest w stanie zagrażającym katastrofą budowlaną. Natomiast po zdjęciu desek z podłogi okazało się, że warstwa betonu jest popękana i nierówna. Projektant opracował już rozwiązanie problemu.
Zaproponował konstrukcję metalową. Zlecił wykonanie drenażu wokół sali gimnastycznej. Będzie nowa posadzka, dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe,
poddasze zostanie odkryte itd. Radny Adam Ryfa stwierdził, że lepiej byłoby
w pierwszej kolejności opracować nowy projekt z kosztorysem. Wyraził również
opinię, że zaproponowane rozwiązanie jest tylko półśrodkiem. Lepszym byłoby
wykonanie nowej więźby. Radna Elżbieta Wysocka zapytała o przyczyny zaistniałej sytuacji? Starosta wyjaśnił, że projektant błędnie założył, że konstrukcja jest
w dobrym stanie. Zastrzegł również w umowie projekt wykonawczy po zdjęciu
podłogi i podbitki z sufitu. Radna zauważyła, że projektant mógł przecież np. wykonać odkrywki i skoro tego nie zrobił to jest to elementarny błąd. Starosta wyjaśnił, że jest rozważana możliwość złożenia skargi do izby architektów. Nie zgodził
się z opinią Radnego Adama Ryfy w kwestii rozwiązań zaproponowanych przez
nowego projektanta, biegłego z zakresu konstrukcji. Następnie projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata
2016 – 2026 został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie przy 1 głosie
wstrzymującym się;
5) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016
i autopoprawkę Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2016r. przedstawiła pani Grażyna
Czepanko – Skarbnik Powiatu. Następnie projekt uchwały został przez Komisję
zaopiniowany pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się;
6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego
we wspólnej realizacji projektu z Gminą Białe Błota pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej
i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki
pieszo-rowerowej relacji Łochowo – Drzewce – Murowaniec – Lipniki – Kruszyn
Krajeński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, został przez Komisję jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
W punkcie 7 porządku obrad, Radny Adam Ryfa powtórzył swój wniosek
w sprawie udostępnienia nagrań z sesji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek
Radnego został odnotowany w wykazie wniosków stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.
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Po wyczerpaniu wszystkich tematów ujętych w porządku, Przewodnicząca
zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu o godz. 13.06.
Protokołowała: Paulina Wengler

Podpisy członków Komisji:
1. Żanetta Kaźmierczak
- przewodnicząca komisji

………………………………………..

2. Joanna Kin
- wiceprzewodnicząca komisji

………………………………………..

3. Romuald Góralczyk

………………………………………..

4. Zbigniew Łuczak

………………………………………..

5. Wojciech Porzych

………………………………………..

6. Adam Ryfa

………………………………………..

7. Elżbieta Wysocka

………………………………………..
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