Protokół Nr 34/14
z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 23 stycznia 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXXIV 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 XXIV Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 9 stycznia 2014r.) stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez dodanie po punkcie 15 punktów dotyczących rozpatrzenia przez Radę
Powiatu skarg na Zarząd Powiatu, Starostę Bydgoskiego i Dyrektora Zespołu Szkół
Agro – Ekonomicznych w Karolewie. Wniosek został przyjęty w głosowaniu
jednomyślnie. Więcej wniosków o zmianę porządku nie zgłoszono zatem
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego
został ustalony (załącznik nr 3).
3. W dalszej części obrad nastąpiła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu
na najciekawszą inicjatywę wolontariacką Powiatu Bydgoskiego.
4. 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.
5. Na Sekretarza Obrad wybrano Radną Helenę Składanowską, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Jana Klapczyńskiego, Romana Kowalewskiego i Kazimierza
Krasowskiego. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.
6. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Wojciechowi Porzych
– Staroście Bydgoskiemu, który przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
Radni nie wnieśli uwag.
7. 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.
8. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
W minionym roku budżetowym dochody zostały zrealizowane na kwotę ok. 64 mln.
826 tys. zł tj. w 99,10%, a wydatki na kwotę 64 mln 380 tys. zł tj. w 97%. Tym samym
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rok 2013 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym. Deficyt planowany pierwotnie w
wysokości 2 mln 744 tys. zł uległ zmniejszeniu do ok. 1 mln zł a pokryty zostanie
pożyczką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Pełne opisowe sprawozdanie Radni otrzymają
do końca marca br.
9. Radni nie zgłosili interpelacji.
10. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2013 r.
(załącznik nr 5) została przyjęta przez Radnych bez uwag.
11. Uchwała Nr 375/XXXIV/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku
2013 (załącznik nr 6) po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
12. Uchwała Nr 376/XXXIV/14 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik
nr 7) po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie.
13. Uchwała Nr 377/XXXIV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego: Powiatu Bydgoskiego, Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta
Toruń, Powiatu Toruńskiego, Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Kowalewo,
w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów
funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej
2014 – 2020” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (załącznik nr 8)
po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie.
14. Sprawozdania z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności
pieniężnych za okres II półrocza 2013r. Skarbu Państwa i Powiatu Bydgoskiego
(załączniki nr 9 – 10) przyjęte zostały przez Radnych bez uwag.
15. Projekt zmian w budżecie Powiatu Bydgoskiego zaproponowanych na posiedzeniach
Zarządu w dniach 9 i 23 stycznia br. przedstawiła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu. Radni nie wnieśli uwag. Następnie uchwała Nr 378/XXXIV/14 zmieniająca
budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (załącznik nr 9) po jej odczytaniu przez
Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.

16. Przewodniczący Rady przedstawił skargi pana Mariusza Gibas i pani Reginy
Łukaszewicz na Zarząd Powiatu Bydgoskiego, Starostę Bydgoskiego oraz Dyrektora
Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych będących przedmiotem punktów 16 i 17
Porządku Obrad. Zapoznał Radnych również z wynikami analizy skarg dokonanej
przez Komisję Rewizyjną. Radni nie wnieśli uwag. Następnie Radni jednogłośnie
podjęli uchwałę Nr 379/XXXIV/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Bydgoskiego i Dyrektora Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie
(załącznik nr 10).
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17. Uchwała Nr 380/XXXIV/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu
Bydgoskiego została przez Radnych podjęta jednogłośnie (załącznik nr 11).
18. Kolejny punkt obrad został pominięty ponieważ Radni nie zgłosili żadnych
interpelacji.
19. Pani Maria Strąk – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
przedstawiła Radnym Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego (załącznik nr 12), które przyjęte zostało przez
radnych bez uwag.
Radny Leszek Kuziak nawiązując do pisemnego materiału, który Radni otrzymali
nt. realizacji drogowych na terenie powiatu bydgoskiego w latach 2010 – 2014 wyraził
opinię, że środki na inwestycje przeznaczane są nierównomiernie i niesprawiedliwie.
Na terenie gminy Osielsko wykonano najmniej inwestycji powiatowych przy
Radny ponowił apel
procentowo największym wsparciu finansowym Gminy.
mieszkańców Jarużyna do władz Powiatu Bydgoskiego dotyczący poprawy
bezpieczeństwa na drodze powiatowej – ul. Starowiejskiej oczekując wsparcia
w realizacji tejże inwestycji.
Radny Marek Staszczyk zauważył, że na powiat należy patrzeć jak na całość,
a nie pojedyncze gminy. Jego rozwój powinien być równomierny co oznacza,
że czasem gminy uboższe potrzebują większego wsparcia powiatu. Ponadto inwestycji
nie można rozpatrywać w systemie czteroletnim i tylko pod kątem inwestycji
drogowych. Powiat posiada przecież jeszcze szkoły, placówki opiekuńczo
– wychowawcze i domy opieki społecznej.
Starosta przypomniał inwestycje zrealizowane w ostatnich latach na terenie Gminy
Osielsko tj. droga Włóki – Jarużyn, przebudowa ul. Centralnej, ul. Kolonijnej
z ul. Deszczową czy budowa ścieżek rowerowych. W sprawie Jarużyna Starosta
wyjaśnił, że trwają uzgodnienia czy nie budować ścieżki na terenie leśnym.
Radny Jan Klapczyński zwrócił uwagę na fakt, że każda inwestycja jest wprowadzana
na sesji poprzez głosowanie. Natomiast Radna Maria Płotkowska stwierdziła,
że sprawiedliwie nie zawsze oznacza równo. Na terenie Osielska nie ma przecież szkół
czy dps-ów, które również wymagają nakładów finansowych powiatu.
W dalszej części dyskusji Radni Kazimierz Krasowski i Marek Staszczyk zgłosili dwa
wnioski, które przyjęte zostały w głosowaniu jednomyślnie i umieszczone
w sprawozdaniu Komisji Wniosków. Pierwszy wniosek dotyczył wystąpienia z listem
otwartym w sprawie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy drogi
ekspresowej S-5 a drugi wniosek dotyczył rozważenia zasadności planowania
i projektowania budowy dróg powiatowych o szerokości jezdni nie mniejszej niż 6m.
20. Sprawozdanie Komisji Wniosków przyjęte zostało przez Radnych bez uwag i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
21. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXIV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 1200 wyznaczając termin kolejnej
sesji na dzień 26 lutego 2014r.

Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Helena Składanowska
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