Protokół Nr 35/14
z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 26 lutego 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXXV 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 22 Radnych (nieobecna na sesji była
Radna A. Witowska – Araszkiewicz). Lista obecności Radnych i zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 19 lutego 2014r.) który przyjęty został przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie. Porządek Obrad stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
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.
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Władysława Sobocińskiego, a do Komisji
Wniosków wybrano Radnych: Andrzeja Kubiaka, Leszka Kuziaka i Macieja
Makowskiego. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.
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 3 do protokołu.
7. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
Dochody zrealizowane zostały dotychczas w 13%, w tym udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 mln 34 tys. zł. tj. w 10% (transza za luty
wpłynie do 8 marca br.), subwencja oświatowa w 30%, część równoważąca subwencji
ogólnej w kwocie 473.412 zł, dotacje na realizację zadań rządowych w 14%,
na realizację zadań własnych w 11%, dotacje z innych jednostek na rodziny zastępcze
w 14%, na program POJAZD w 8%, warsztaty terapii zajęciowej w 25% i na stypendia
od Marszałka Województwa w 25%. Ponadto wpłynęły środki z tytułu rozliczenia
projektów unijnych za 2013r. w kwocie 290 tys. zł. Wydatki wykazują niskie
wykonanie (4,5%) i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania jednostek oraz
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wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Powiat posiada płynność finansową a wolne
środki są lokowane na lokatach.
8. Radny Maciej Makowski zwrócił się z zapytaniem, czy odpowiednie służby monitorują
problem afrykańskiego pomoru świń. Starosta Bydgoski Wojciech Porzych wyjaśnił,
że taki problem nie występuje na terenie powiatu bydgoskiego.
Radny Kazimierz Krasowski zwrócił się do obecnego na sesji pana Kosmy
Złotowskiego Posła na Sejm RP z prośbą o złożenie interpelacji w sprawie budowy
drogi ekspresowej S-5 i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Pan Poseł
wyjaśnił, że wszyscy posłowie z terenu województwa niezależnie od opcji politycznej
występowali już z interpelacjami w sprawie budowy tejże drogi ekspresowej.
Aktualnie realizacja inwestycji planowana jest na 2018r.
9. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2013 r.
(załącznik nr 4) przedstawiła pani Ewa Chrzanowska – p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Radni nie wnieśli uwag
do przedstawionego materiału.
10. Informacja o działalności Agencji Nieruchomości Rolnej na terenie powiatu
bydgoskiego w 2013r. (załącznik nr 5) przedstawił pan Adam Niedbalski z Oddziału
Terenowego ANR w Bydgoszczy. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym
i wysłuchaniu wyjaśnień na zadawane pytania, nie wnieśli uwag do przedstawionej
informacji.
11. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Wspierania Rozwoju Wsi”
w 2013r. oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji w 2014r.
(załącznik nr 6) przyjęte zostały przez Radnych bez uwag.
12. Informację w sprawie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego przekazanej Gminnym
Spółkom Wodnym w roku 2013 (załącznik nr 6) przedstawił pan Zygmunt Michalak
– Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego rozliczenia
dotacji.
13. Informację o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków (załącznik
nr 7) przedstawił pan Henryk Siuda – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego
materiału.
14. Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności
kontrolnej Starostwa w 2013r. (załącznik nr 8) przyjęta została przez Radnych bez
uwag.
15. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. zadań zawartych w „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2008 – 2015” (załącznik nr 9) przedstawiła
pani Marlena Przybył – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego
materiału.
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Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, która trwała od godz. 1120 do godz.
1145.
16. W dalszej części obrad Radni przystąpili do wyboru przedstawicieli Rady Powiatu
Bydgoskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radny Maciej
Makowski zgłosił wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania. Wniosek został
przyjęty w głosowaniu jednomyślnie. Następnie powołano Komisję Skrutacyjną
składającą się z Radnych Henryka Baumgarta, Romana Guździoła i Romana
Kowalewskiego. W następstwie przeprowadzonych wyborów, na przedstawicieli
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano Radnych Romualda
Góralczyka i Andrzeja Kubiaka. Wyniki wyborów ujęte zostały w protokole Komisji
Skrutacyjnej stanowiącym załącznik nr 10 do protokołu. Następnie uchwała
Nr 381/XXXV/14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Bydgoskiego
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (załącznik nr 11) przyjęta
została stosunkiem głosów: 20 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się (Radni R. Góralczyk
i A. Kubiak).
17. Uzasadnienie podjęcia kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
zamiaru wykluczenia przez Miasto Bydgoszcz Powiatu Bydgoskiego jako strony
porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi Miejski Obszar
Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawił Starosta Bydgoski Wojciech
Porzych. Na sesji w dniu 29 stycznia br. Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą
Nr LI/1119/14 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia, w którym nie uwzględniono
jako strony Powiatu Bydgoskiego. Starosta poinformował również o wynikach
dotychczasowych rozmów z samorządami zainteresowanymi ZIT. Zaapelował również
o przyjęcie stanowiska i apelu skierowanego do samorządów gminnych o wsparcie
działań Powiatu Bydgoskiego, którego projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W toku dyskusji Radni przyjęli wniosek o rozszerzenie adresatów stanowiska i apelu
o Marszałka i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ponadto Radny Roman
Kowalewski zaapelował również do Przewodniczącego Rady o podjęcie rozmów
z Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego celem wypracowania wspólnego
stanowiska dotyczącego ZIT. Następnie uchwała Nr 382/XXXV/14 w sprawie
stanowiska dotyczącego zamiaru wykluczenia przez Miasto Bydgoszcz Powiatu
Bydgoskiego jako strony porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami
tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji
zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (załącznik nr 12) oraz
Apel Radnych Powiatu Bydgoskiego w tej sprawie (załącznik Nr 13) przyjęte zostały
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
18. Uchwała Nr 383/XXXV/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o współpracy pomiędzy Powiatem Bydgoskim a samorządami tworzącymi Miejski
Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (załącznik nr 14) przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
19. Uchwała Nr 384/XXXV/14 w sprawie określenia zadań i podziału środków
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2014 rok. (załącznik nr 15) przyjęta została przez Radnych w głosowaniu
jednomyślnie.
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20. Uchwała Nr 385/XXXV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski (załącznik nr 16)
przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
21. Uchwała Nr 386/XXXV/14 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014
(załącznik nr 17) przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
22. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ
odpowiedzi na zapytanie Radnego M. Makowskiego Starosta udzielił na bieżąco.
23. Radny Maciej Makowski zgłosił wniosek o rozpoczęcie prac porządkowych i naprawy
dróg po sezonie zimowym.
24. Przewodniczący Rady przedstawił list otwarty do Minister Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie drogi ekspresowej S-5 (załącznik nr 18), który przyjęty został przez
Radnych bez uwag.
25. Sprawozdanie Komisji Wniosków przyjęte zostało przez Radnych bez uwag i stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
26. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 1320 wyznaczając termin kolejnej
sesji na dzień 27 marca 2014r.

Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Władysław Sobociński
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