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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 2 listopada 2020 r. o godz. 12.00
zrealizowanego z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

Pkt 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie poprowadziła pani Małgorzata Wojnowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, która po otwarciu obrad
stwierdziła quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji: pani
Małgorzata Wojnowska, pani Iwona Lichocka, pani Anna Jakubowska, pani Anna
Cetnarowska, pani Renata Haraszkiewicz, pan Zenon Rydelski i pani Barbara Ziętara a także
ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pan Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski, pani
Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu, pan Roman Stanisławski – Zastępca Dyrektora
Wydziału Dróg Powiatowych, a także pani Katarzyna Struś – Dyrektor Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie, pani Arleta
Miłuch – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz pani Maria
Strąk – Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie.
Pkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad
Prządek posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, i Polityki Społecznej w brzmieniu:
„1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Informacja o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów
zewnętrznych w szkołach Powiatu Bydgoskiego za rok szkolny 2019/2020.
6. Opiniowanie materiałów na sesję.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.”,
został przyjęty stosunkiem głosów: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia wspólnego komisji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 14
października 2020 r. został przyjęty stosunkiem głosów: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się.
Pkt 4. Informacja o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
Informację o działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (załącznik nr 1 do protokołu)
przedstawiła pani Katarzyna Struś – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo

OR-III.0012.17.2020

– Wychowawczych w Trzemiętowie udzielając jednocześnie wyjaśnień na zapytania
członków Komisji:
- Radna Anna Jakubowska zapytała się, co jest przyczyną wzrostu liczby dzieci kierowanych
do POW? Pani Dyrektor wyjaśniła, że aby w pełni zdiagnozować przyczyny należałoby
zrobić szczegółowe rozeznanie w ośrodkach pomocy społecznej. Ze względu na epidemię
ograniczone zostało funkcjonowanie ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapeutycznych. Jeżeli rodzice nie dawali sobie rady z opieką nad dziećmi lub praca
asystentów rodziny nie przynosiła pożądanych efektów, sądy decydowały o umieszczeniu
dzieci w placówkach. Jednocześnie ze względu na specustawę możliwe jest aktualnie
umieszczanie
dzieci w placówkach z pominięciem zgody Wojewody i bez limitu.
- Radna Iwona Lichocka zapytała się jakiego okresu dotyczą pozyskane rzeczy materialne
i środki zewnętrzne, o których mowa w przedstawionym materiale? Pani Dyrektor wyśniła,
że od stycznia br. do chwili obecnej. Radna wyraziła swoje uznanie, że w tak krótkim czasie
udało się pozyskać tak wiele.
- Radna Anna Cetnarowska zapytała się o szczegóły wsparcia udzielanego wychowankom,
którzy opuścili placówkę? Pani Dyrektor poinformowała, że placówka posiada przygotowane
dwa miejsca dla wychowanków, którzy ukończyli 18 rok życia. Z byłymi wychowankami
zawierana jest umowa. Mają np. oddzielne liczniki na wodę czy energię elektryczną. Uczą się
samodzielnego życia. Jednocześnie mimo, że nie są już wychowankami POW to nadal mają
wsparcie kadry. W placówce mogą przebywać do 25 roku życia i do czasu kontynuowania
nauki.
Przewodnicząca Komisji podziękowała pani Dyrektor za pracę POW, a w szczególności
za podejmowane działania, które kończą się powrotem dzieci do domu rodzinnego.
Pkt 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów
zewnętrznych w szkołach Powiatu Bydgoskiego za rok szkolny 2019/2020.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych
w szkołach Powiatu Bydgoskiego za rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 1 do protokołu)
przedstawiła pani Maria Strąk – Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą
w Koronowie udzielając jednocześnie wyjaśnień na zapytania członków Komisji:
- Radna Anna Cetnarowska zapytała się ilu absolwentów szkół powiatowych pracuje
w wyuczonym zawodzie i czy szkoły prowadzą takie statystyki? Pani Dyrektor wyjaśniła,
że w przedłożonym sprawozdaniu nie ma takiej informacji ale może ją przygotować
dla Komisji w późniejszym terminie. Starosta Wojciech Porzych zwrócił uwagę, że zebranie
takiej informacji od wszystkich absolwentów jest czasochłonne, wymagałoby zaangażowanie
znacznych sił szkół, które w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i tak są dociążone. Radna
wycofała swoją prośbę.
- Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wojnowska zapytała się o projekt „Aktywna tablica”?
Pani Dyrektor poinformowała, że złożony został wniosek dla ośmiu szkół. Konkurs nie został
jeszcze rozstrzygnięty.
Przewodnicząca Komisji podziękowała za dotychczasową pracę Szkół, przekazała słowa
wsparcia i złożyła życzenia zdrowia dla całej kadry pedagogicznej.
Pkt 6. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.
Radni przystąpili do opiniowania materiałów na XV Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 4 listopada 2020r.:
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1) Informację o realizacji inwestycji dotyczących dróg powiatowych w 2020 r. przedstawił
pan Roman Stanisławski – Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy. Członkowie Komisji wnieśli kilka spraw w sprawach
drogowych:
- Radny Zenon Rydelski poprosił o wymianę uszkodzonych desek na moście kolejki
wąskotorowej – Starosta Bydgoski Wojciech Porzych poinformował, że zgodnie
z zawartą umową jest to zadanie Gminy Koronowo i że służby gminne wiedzą już
o konieczności wymiany desek;
- Radna Barbara Ziętara poprosiła o odwrócenie błędnie zamontowanego znaku B31
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - na drodze powiatowej 1525C, tj. ulicy
Nowy Mostek jadąc z Żołędowa w kierunku Samociążka oraz o wymianę uszkodzonych
studzienek telekomunikacyjnych w Osielsku – Dyrektor Roman Stanisławski zapewnił,
że znaki zostaną poprawione i ustawione zgodnie z projektem ruchu. Dyrektor wyjaśnił
także, że do właściciela studzienek telekomunikacyjnych wystąpiono już miesiąc temu
o pilną naprawę. Wydział Dróg otrzymał nawet potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia
do realizacji w trybie awaryjnym. Jednocześnie interweniowano telefonicznie.
2) Informacja o działaniach mających na celu promocję Powiatu Bydgoskiego w roku 2020
– Komisja nie wniosła uwag.
3) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Planu Promocji
Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024” został przez Komisję zaopiniowany
pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
4) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024” został przez
Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
5) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 został przez Komisję zaopiniowany
pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
6) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę nr 97/XV/16 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2016
-2020 został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za,
0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
7) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę nr 103/XVI/16 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020 został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie
stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
8) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę nr 96/XV/16 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji
Społecznej i Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020” został
przez Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
9) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec
Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oraz
montaż wraz z automatyką bramy wjazdowej przy Szkole Muzycznej I stopnia” został
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przez Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
10) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego
na rok 2020 został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za,
0 przeciw i 0 wstrzymujących się.
11) Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat
na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących się.
Pkt 7. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Wojnowska poinformowała, że o ile sytuacja
epidemiologiczna nie ulegnie zmianie, kolejne posiedzenie Komisji w grudniu br. odbędzie
się również w systemie zdalnym i podziękowała wszystkim obecnym za aktywny udział
w posiedzeniu, a pracownikom Starostwa za udzielone wsparcie techniczne.
Pkt 8. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematów ujętych w porządku, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, i Polityki Społecznej, zamknęła posiedzenie o godz. 13.35.
Protokołowała: Paulina Wengler

Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
Małgorzata Wojnowska

