Protokół Nr 37/14
z obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 4 kwietnia 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXXVII 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 (nieobecni na sesji był
Radny Zb. Łuczak). Lista obecności Radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
2. Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek obrad XXXVII Sesji Rady
Powiatu Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 2 kwietnia 2014r.), który przyjęty został
przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie. Porządek Obrad stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
3. W dalszej części obrad, Radni przyjęli protokół z ostatniej sesji stosunkiem głosów:
21 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Marka Staszczyka, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Helenę Skałdanowską, Władysława Sobocińskiego i Henryka
Baumgarta. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jednomyślnie.
5. Radni nie zgłosili interpelacji.
6. Projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody zawarcie porozumienia w sprawie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego, przyjętego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu
2 kwietnia 2014r. z autopoprawką z 4 kwietnia 2014r., szczegółowo omówił Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Następnie w wyniku głosowania, uchwała Nr 392/XXXVII/14 w sprawie zgody
na zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (załącznik nr 3)
przyjęta została stosunkiem głosów: 21 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.
7. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ Radni
nie zgłosili żadnych interpelacji w trakcie obrad.
8. Radny Kazimierz Krasowski zgłosił wniosek o wystąpienie z Apelem do Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego o uruchomienie na stałe drugiej karetki ratunkowej
na terenie Gminy Koronowo. Apel powinien zostać podpisany nazwiskiem każdego
z Radnych głosujących za przyjęciem wniosku i wysłany po sesji do adresatów oraz
Gazety Regionalnej Powiat i Gazety Pomorskiej. Starosta Bydgoski dodał,
że właściwym adresatem Apelu jest Minister Zdrowia.
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Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu obecnej na sesji Radnej Gminy Białe
Błota. Pani Marlena Witkowska – Rypina poinformowała zebranych, że Rada Gminy
wystąpiła z apelem do Rady Miasta Bydgoszczy o umożliwienie Powiatowi
Bydgoskiemu bycie pełnoprawnym sygnatariuszem porozumienia w sprawie realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. W odpowiedzi, Prezydent Miasta zwrócił się z zapytaniem ile
środków Gmina jest gotowa odstąpić z budżetu w ramach ZIT na rzecz Powiatu
Bydgoskiego? Starosta wyjaśnił, że pismo zostało wysłane w chwili gdy Miasto
Bydgoszcz odmawiało jeszcze udziału Powiatowi Bydgoskiemu w porozumieniu.
W dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Miasta Bydgoszczy na której podjęto
uchwałę w sprawie porozumienia o ZIT z Powiatem Bydgoskim jako jednym
z sygnatariuszy.
Radny Leszek Kuziak przypomniał, że Komendant Miejski Policji informując
w zeszłym roku o swojej pracy i reorganizacji sieci Komisariatów Policji, zobowiązał
się do dokonania analizy ewentualnych skutków likwidacji posterunku w Osielsku.
Radny chciałby zapoznać się z wynikami tejże analizy. Starosta wyjaśnił,
że Komendant Miejski Policji będzie na najbliższej sesji przedstawiał sprawozdanie
z działalności w 2013r. Ponadto Radny Maciej Makowski – Przewodniczący Komisji
Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego zaprosił Radnego Leszka Kuziaka
na kwietniowe posiedzenie komisji, na którym analizowane będzie sprawozdanie
z udziałem Komendanta Policji.
Radny Andrzej Szmytka zwrócił się z zapytaniem czy został już oddany wykonawcy
plac budowy drogi Murowaniec – Łochowo? Starosta wyjaśnił, że w dniu wczorajszym
plac budowy został oddany.
Radna Małgorzata Wojnowska poinformowała zebranych, że uczestniczyła ostatnio
w jednym z cyklu spotkań skierowanych do kobiet w ramach Akademii Zdrowia
i Rozwoju Kobiety, zorganizowanym w Łaźni Miejskiej w Bydgoszczy. W tym
miejscu, będąc pod wrażeniem tego miejsca, Radna chciała podziękować
Wiceprzewodniczącej Alicji Witowskiej – Araszkiewicz za zaangażowanie,
podejmowane inicjatywy i ogromny udział w stworzeniu tak uroczego miejsca.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków (załącznik nr 4), zawierające jeden wniosek
przedstawiła Radna Helena Składanowska. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wniosek został przyjęty jednomyślnie.
10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXVII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego wyznaczając termin kolejnej sesji na dzień
24 kwietnia 2014r.

Protokołował: Bartosz Marzec
Sekretarz Obrad: Marek Staszczyk
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