Protokół Nr 26/13
z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 28 lutego 2013 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXVI 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 XXVI Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 12 lutego 2013r.) stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez dodanie po punkcie 20 punktu dotyczącego uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie (nieobecna
na sali podczas głosowania była Radna A. Witowska – Araszkiewicz). Więcej
wniosków o zmianę porządku nie zgłoszono zatem Przewodniczący Rady stwierdził,
że porządek obrad Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego został ustalony (załącznik nr 3).
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 (nieobecna na sali podczas głosowania była Radna
A. Witowska – Araszkiewicz).
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Romana Kowalewskiego, a do Komisji
Wniosków wybrano Radnych: Małgorzatę Wojnowską, Henryka Baumgarta
i Hannę Choromańską. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu
jednomyślnie (nieobecna na sali podczas głosowania była radna A. Witowska
– Araszkiewicz).
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 4 do protokołu.
7. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
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W ramach realizacji dochodów Powiat otrzymał dotychczas środki z tytułu działu
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 mln 242 tys. zł za styczeń br.
(transza za luty wpłynie do 8 marca br.), subwencję oświatową z góry m.in.
na wypłatę trzynastej pensji dla nauczycieli pod koniec stycznia br., część
równoważącą subwencji ogólnej za dwa miesiące w kwocie 484 tys zł, dotację
od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15%
planu oraz środki z rozliczeń programów unijnych w wysokości 390 tys. zł. Wydatki
wykazują niskie wykonanie i dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń
i pochodnych, zimowego utrzymania dróg oraz dotacji dla szkół niepublicznych.
Powiat posiada płynność finansową a wolne środki są lokowane na lokatach.
8. Radny Kazimierz Krasowski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu
o skontrolowanie stanu drogi Sitno – Ugoda – Strzelewo i zakwalifikowanie jej
do wykonania nakładki. Ponadto Radny poprosił o wyjaśnienie różnicy w kosztach
utrzymania zimowego dróg powiatowych w poszczególnych gminach.
9. Informację o działalności Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy
w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego w 2012r. (załącznik nr 5) przedstawił
pan Mieczysław Ruszkowski. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspierania Rozwoju Wsi za rok
2012 (załącznik nr 6) przyjęte zostało przez Radnych bez uwag.
11. Harmonogram działań zaplanowanych do realizacji w ramach Powiatowego
Programu Wspierania Rozwoju Wsi na rok 2013 (załącznik nr 7) przyjęty został
przez Radnych bez uwag.
12. Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego przekazanej Gminnym Spółkom
Wodnym w 2012r. (załącznik nr 8) przyjęte zostało przez Radnych bez uwag.
13. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności
kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (załącznik nr 9) przyjęta została
przez Radnych bez uwag.
14. Sprawozdanie z realizacji w 2012r. zadań zawartych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2008 – 2015 (załącznik nr 10) przyjęte zostało
przez Radnych bez uwag.
15. Informacja o zadaniach realizowanych na terenie powiatu bydgoskiego w latach
2011 – 2012. (załącznik nr 11) przyjęta została przez Radnych bez uwag.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz.
10.35 do godz. 11.00.
16. Uchwała Nr 280/XXVI/13 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu
Bydgoskiego w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia
„Europa Kujaw i Pomorza” (załącznik nr 12) po jej odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz przyjęta została
stosunkiem głosów (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk):
21 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się (Radny R. Góralczyk).
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17. Przewodniczący Rady przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia
28 lutego 2013r. do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (załącznik
nr 13). Następnie uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 14) po jej odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie.
18. Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków (załącznik
nr 15) przyjęta została przez Radnych bez uwag.
19. Uchwała w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON
na 2013r. (załącznik nr 16) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję
Witowską – Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
20. Uchwała zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (załącznik nr 17)
po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
21. Uchwała Nr 284/XXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie
związane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (załącznik nr 18)
po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
22. Odpowiedzi na zapytania Radnego Kazimierza Krasowskiego udzielił Wicestarosta,
który wyjaśnił, że po sezonie zimowym jak co roku, służby drogowe dokonają
przeglądu dróg celem określenia zakresu prac. Przeglądowi poddana zostanie również
droga relacji Sitno – Ugoda – Strzelewo. Wicestarosta przedstawił również wyniki
przetargów, w których wyłoniono przedsiębiorstwa zajmujące się zimowym
utrzymaniem dróg. Wyjaśnił również procedury wysyłania pługów na drogi oraz
zasady kontroli płatności za wykonane usługi. W trakcie rozgorzałej dyskusji na temat
utrzymania dróg oraz akcji zima zgłoszone zostały wnioski w sprawie dokonania
analizy wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg (Radny Kazimierz Krasowski)
oraz rozważenia zwiększenia po wystąpieniu wójtów nakładów na bieżące utrzymanie
dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska i Sicienko (Radna Małgorzata Wojnowska).
Natomiast Radny Romuald Góralczyk zaproponował utworzenie zespołu składającego
się z członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego, który przeanalizuje zgłoszony problem.
23. Radny Maciej Makowski zwrócił się do Starosty z zapytaniem w sprawie przejścia
między przychodnią a dps-em w Koronowie, czy w br. przekazane zostaną środki
na remont Domu Opata w Koronowie, o chodnik w miejscowości Wilcze, o możliwość
wyrównania dojazdu do promu w Sokole Kuźnicy przed sezonem wakacyjnym oraz
podniesienia tonażu na wiadukcie między Koronowem a Sokole Kuźnicą. Wyjaśnień
udzielił starosta Bydgoski. Powiat jest właścicielem jedynie ok. 10-13% gruntu
łączącego przychodnię z dps-em. Właścicielem pozostałej części jest Gmina
Koronowo do której tym samym należy inicjatywa ustanowienia przejścia. Budynek
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Opata w Koronowie postanowiła przejąć na własność Gmina. Droga prowadząca
do promu w Sokole Kuźnicy zostanie wyrównana. Natomiast tonaż na wiadukcie
prowadzącym do Koronowa nie zostanie podniesiony.
24. Komisja Wniosków odnotowała trzy wnioski wymagające podjęcia działań przez
Zarząd Powiatu w sprawie:
- rozważenia ujęcia w planie remontów w 2013r. remontu w formie nakładki drogi
Sitno – Zawada – Ugoda – Strzelewo (wniosek przyjęty jednogłośnie),
- rozważenia zwiększenia po wystąpieniu wójtów nakładów na bieżące utrzymanie
dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska i Sicienko (wniosek przyjęty stosunkiem
głosów: 22 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się – Radny. M. Makowski),
- dokonania analizy wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg (wniosek
przyjęty jednogłośnie).
Sprawozdanie Komisji Wniosków stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
25. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.30.
Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Roman Kowalewski

4

Protokół Nr 26/13
z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 28 lutego 2013 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXVI 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 XXVI Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 12 lutego 2013r.) stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez dodanie po punkcie 20 punktu dotyczącego uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie (nieobecna
na sali podczas głosowania była Radna A. Witowska – Araszkiewicz). Więcej
wniosków o zmianę porządku nie zgłoszono zatem Przewodniczący Rady stwierdził,
że porządek obrad Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego został ustalony (załącznik nr 3).
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 (nieobecna na sali podczas głosowania była Radna
A. Witowska – Araszkiewicz).
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Romana Kowalewskiego, a do Komisji
Wniosków wybrano Radnych: Małgorzatę Wojnowską, Henryka Baumgarta
i Hannę Choromańską. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu
jednomyślnie (nieobecna na sali podczas głosowania była radna A. Witowska
– Araszkiewicz).
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 4 do protokołu.
7. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
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W ramach realizacji dochodów Powiat otrzymał dotychczas środki z tytułu działu
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 mln 242 tys. zł za styczeń br.
(transza za luty wpłynie do 8 marca br.), subwencję oświatową z góry m.in.
na wypłatę trzynastej pensji dla nauczycieli pod koniec stycznia br., część
równoważącą subwencji ogólnej za dwa miesiące w kwocie 484 tys zł, dotację
od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15%
planu oraz środki z rozliczeń programów unijnych w wysokości 390 tys. zł. Wydatki
wykazują niskie wykonanie i dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń
i pochodnych, zimowego utrzymania dróg oraz dotacji dla szkół niepublicznych.
Powiat posiada płynność finansową a wolne środki są lokowane na lokatach.
8. Radny Kazimierz Krasowski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu
o skontrolowanie stanu drogi Sitno – Ugoda – Strzelewo i zakwalifikowanie jej
do wykonania nakładki. Ponadto Radny poprosił o wyjaśnienie różnicy w kosztach
utrzymania zimowego dróg powiatowych w poszczególnych gminach.
9. Informację o działalności Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy
w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego w 2012r. (załącznik nr 5) przedstawił
pan Mieczysław Ruszkowski. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Wspierania Rozwoju Wsi za rok
2012 (załącznik nr 6) przyjęte zostało przez Radnych bez uwag.
11. Harmonogram działań zaplanowanych do realizacji w ramach Powiatowego
Programu Wspierania Rozwoju Wsi na rok 2013 (załącznik nr 7) przyjęty został
przez Radnych bez uwag.
12. Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego przekazanej Gminnym Spółkom
Wodnym w 2012r. (załącznik nr 8) przyjęte zostało przez Radnych bez uwag.
13. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności
kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (załącznik nr 9) przyjęta została
przez Radnych bez uwag.
14. Sprawozdanie z realizacji w 2012r. zadań zawartych w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2008 – 2015 (załącznik nr 10) przyjęte zostało
przez Radnych bez uwag.
15. Informacja o zadaniach realizowanych na terenie powiatu bydgoskiego w latach
2011 – 2012. (załącznik nr 11) przyjęta została przez Radnych bez uwag.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz.
10.35 do godz. 11.00.
16. Uchwała Nr 280/XXVI/13 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu
Bydgoskiego w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia
„Europa Kujaw i Pomorza” (załącznik nr 12) po jej odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz przyjęta została
stosunkiem głosów (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny M. Staszczyk):
21 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się (Radny R. Góralczyk).
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17. Przewodniczący Rady przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia
28 lutego 2013r. do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (załącznik
nr 13). Następnie uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 14) po jej odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie.
18. Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków (załącznik
nr 15) przyjęta została przez Radnych bez uwag.
19. Uchwała w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z PFRON
na 2013r. (załącznik nr 16) po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję
Witowską – Araszkiewicz przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
20. Uchwała zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (załącznik nr 17)
po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
21. Uchwała Nr 284/XXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie
związane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (załącznik nr 18)
po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Witowską – Araszkiewicz
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
22. Odpowiedzi na zapytania Radnego Kazimierza Krasowskiego udzielił Wicestarosta,
który wyjaśnił, że po sezonie zimowym jak co roku, służby drogowe dokonają
przeglądu dróg celem określenia zakresu prac. Przeglądowi poddana zostanie również
droga relacji Sitno – Ugoda – Strzelewo. Wicestarosta przedstawił również wyniki
przetargów, w których wyłoniono przedsiębiorstwa zajmujące się zimowym
utrzymaniem dróg. Wyjaśnił również procedury wysyłania pługów na drogi oraz
zasady kontroli płatności za wykonane usługi. W trakcie rozgorzałej dyskusji na temat
utrzymania dróg oraz akcji zima zgłoszone zostały wnioski w sprawie dokonania
analizy wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg (Radny Kazimierz Krasowski)
oraz rozważenia zwiększenia po wystąpieniu wójtów nakładów na bieżące utrzymanie
dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska i Sicienko (Radna Małgorzata Wojnowska).
Natomiast Radny Romuald Góralczyk zaproponował utworzenie zespołu składającego
się z członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa
Publicznego, który przeanalizuje zgłoszony problem.
23. Radny Maciej Makowski zwrócił się do Starosty z zapytaniem w sprawie przejścia
między przychodnią a dps-em w Koronowie, czy w br. przekazane zostaną środki
na remont Domu Opata w Koronowie, o chodnik w miejscowości Wilcze, o możliwość
wyrównania dojazdu do promu w Sokole Kuźnicy przed sezonem wakacyjnym oraz
podniesienia tonażu na wiadukcie między Koronowem a Sokole Kuźnicą. Wyjaśnień
udzielił starosta Bydgoski. Powiat jest właścicielem jedynie ok. 10-13% gruntu
łączącego przychodnię z dps-em. Właścicielem pozostałej części jest Gmina
Koronowo do której tym samym należy inicjatywa ustanowienia przejścia. Budynek
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Opata w Koronowie postanowiła przejąć na własność Gmina. Droga prowadząca
do promu w Sokole Kuźnicy zostanie wyrównana. Natomiast tonaż na wiadukcie
prowadzącym do Koronowa nie zostanie podniesiony.
24. Komisja Wniosków odnotowała trzy wnioski wymagające podjęcia działań przez
Zarząd Powiatu w sprawie:
- rozważenia ujęcia w planie remontów w 2013r. remontu w formie nakładki drogi
Sitno – Zawada – Ugoda – Strzelewo (wniosek przyjęty jednogłośnie),
- rozważenia zwiększenia po wystąpieniu wójtów nakładów na bieżące utrzymanie
dróg w gminie Dąbrowa Chełmińska i Sicienko (wniosek przyjęty stosunkiem
głosów: 22 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się – Radny. M. Makowski),
- dokonania analizy wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg (wniosek
przyjęty jednogłośnie).
Sprawozdanie Komisji Wniosków stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
25. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXVI Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.30.
Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Roman Kowalewski
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