Protokół Nr 38/14
z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady 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 20 Radnych (nieobecni na
sesji byli Radni: Hanna Choromańska, Małgorzata Niedźwiedzka i Małgorzata
Wojnowska).
2. Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek obrad Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego (projekt z 15 kwietnia 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 Henryka Baumgarta, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Marka Staszczyka, Romualda Góralczyka i Romana Guździoła.
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. Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie realizowane są bez zagrożeń,
a Powiat posiada płynność finansową. Aktualne zadłużenie wynosi ponad 3 mln zł
z tytułu kredytu i pożyczki z WFOŚiGW. Dochody z tytułu subwencji oświatowej
wynoszą 36% planu, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 21%, środki
unijne 13%, a dochody własne 21%. Wydatki natomiast wykazują niskie wykonanie
i dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania jednostek oraz
wypłaty
wynagrodzeń i pochodnych.
8. Radny Kazimierz Krasowski zgłosił interpelację w sprawie dokonania wizji lokalnej
na drodze w Gliszczu z udziałem Sołtysa, przeanalizowanie organizacji ruchu
i podjęcie działań celem poprawy bezpieczeństwa. Mieszkańcy Gliszcza skarżą się,
że odcinek drogi w środkowej części wsi jest bardzo wąski i niebezpieczny zwłaszcza
przy mijaniu samochodów. Ponadto po deszczu na drodze tworzą się duże kałuże,
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co znacznie utrudnia ruch i stwarza dodatkowe zagrożenie. Radny poprosił ponadto
o przyspieszenie prac remontowych na drodze w Sicienku. Wyraził również opinię,
że lepszym rozwiązaniem niż łatanie powstałych dziur byłoby wykonanie nowej
nakładki na odcinku ok. 200m. Ponadto Radny nawiązując do interpelacji zgłoszonej
w listopadzie 2013r., zwrócił się z zapytaniem kiedy zostaną wycięte drzewa na drodze
Wojnowo – Sicienko?
9. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze
powiatu bydgoskiego (załącznik nr 4) przedstawił pan Zygmunt Gadomski
– Powiatowy Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy. Radni po zapoznaniu się
z materiałem pisemnym i wysłuchaniu wyjaśnień na zadawane pytania, nie wnieśli
uwag do przedstawionej informacji.
10. Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
bydgoskiego (załącznik nr 5) przedstawił pan Adam Cieślik – Komendant Miejski
Policji w Bydgoszczy. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym i wysłuchaniu
wyjaśnień na zadawane pytania, nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach trwającą od 11.20
do 11.45.
11. Uchwała Nr 393/XXXVIII/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego oraz założeń na 2014r. (załącznik nr 6)
po odczytaniu jej treści przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Szmytkę,
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny – Starosta Bydgoski Wojciech Porzych).
12. W pierwszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szmytka odczytał treść
wniosku Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze. Następnie Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały,
który został przyjęty w głosowaniu stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw
i 1 wstrzymujący się (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny – Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych). Następnie uchwała Nr 394/XXXVIII/14 w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko
– Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego
na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych
w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
(załącznik nr 7) po odczytaniu jej treści przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja
Szmytkę, przyjęta została w głosowaniu stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw
i 1 wstrzymujący się (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny – Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych).
13. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym nt. oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2013 dla Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 8), nie wnieśli uwag.
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14. Uchwała Nr 395/XXXVIII/14 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej
w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły (załącznik nr 9)
po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu
stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się.
15. Uchwała Nr 396/XXXVIII/14 w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego
do realizacji projektu „Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki
zawodów rolniczych z ZSAE w Karolewie” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (załącznik nr 10)
po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu
jednomyślnie.
16. Uchwała Nr 397/XXXVIII/14 w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego
do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie
powiatu bydgoskiego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego (załącznik nr 11) po odczytaniu jej treści
przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
17. Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wnioskiem Komisji Komunikacji
i Bezpieczeństwa Publicznego z 16 kwietnia br. na sesji rozdane zostały Radnym kopie
mapek ewidencyjnych obrazujących przedmiot uchwał w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości wymienionych w punktach 17 – 19 Porządku Obrad
(załączniki nr 12 - 14) i zaprosił Radnych do dyskusji nad pierwszym z projektów
uchwał dot. działki nr 184/7 w Kotomierzu. Głos zabrał Radny Kazimierz Krasowski,
który wyraził swoje wątpliwości, czy Rada Powiatu nie powinna odłożyć o kilka lat
decyzji dotyczącej sprzedaży nieruchomości w Kotomierzu. Jednocześnie zaznaczył,
że jego głos nie stanowi wniosku formalnego tylko prośbę o głębsze zastanowienie się
nad tym tematem. Więcej głosów w dyskusji nie było. Następnie w wyniku głosowania
uchwała Nr 398/XXXVIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części
nieruchomości położonej w Kotomierzu (załącznik nr 15), po odczytaniu jej treści
przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została stosunkiem głosów: 16 za, 0 przeciw
i 4 wstrzymujące się.
18. Przewodniczący Rady zaprosił Radnych do dyskusji nad projektem uchwały
dot. działki 341 w Kotomierzu. Radni nie zabrali głosu. Następnie w wyniku
głosowania uchwała Nr 399/XXXVIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Kotomierzu (załącznik nr 16), po odczytaniu jej treści
przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw
i 3 wstrzymujące się.
19. Przewodniczący Rady zaprosił Radnych do dyskusji nad projektem uchwały
dot. działki 217 w Trzemietowie. Radni nie zabrali głosu. Następnie w wyniku
głosowania uchwała Nr 400/XXXVIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Trzemiętowie (załącznik nr 17), po odczytaniu jej treści
przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw
i 3 wstrzymujące się.
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20. Uchwała Nr 401/XXXVIII/14 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014
(załącznik nr 18), po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta
została w głosowaniu jednomyślnie.
21. Uchwała Nr 402/XXXVIII/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
miasta Solec Kujawski (załącznik nr 19), po odczytaniu jej treści przez
Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie.
22. Odpowiedź na interpelację zostanie udzielona w formie pisemnej.
23. Radny Kazimierz Krasowski zgłosił wniosek w sprawie przygotowania przez zarząd
Powiatu na następną sesję projektu uchwały wycofującej zgodę na sprzedaż
nieruchomości położonej w Trzemiętowie wykorzystywanej obecnie na siedzibę
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz Prezesa Związku Powiatów Polskich zaprezentowania na jednej z sesji modelu
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce”, realizowanego w ramach POKL. Zapoznał
również Radnych z treścią odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na list
otwarty w sprawie budowy drogi S-5.
24. Sprawozdanie Komisji Wniosków zawierające jeden wniosek zgłoszone podczas obrad
a dotyczący wycofania zgody na sprzedaż nieruchomości w Trzemiętowie (załącznik
nr 20), przedstawił Radny Marek Staszczyk. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 6 za, 12 przeciw i 2 wstrzymujące się.
25. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXVIII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 12.25 wyznaczając termin kolejnej
sesji na dzień 12 czerwca 2014r

Protokołował: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Henryk Baumgart
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