Protokół Nr 39/14
z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 12 czerwca 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 19 Radnych (nieobecni na
sesji byli Radni: Andrzej Kubiak, Maciej Makowski, Maciej Muzioł i Małgorzata
Wojnowska).
2. Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek obrad Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego (projekt z 2 czerwca 2014r.), który przyjęty został przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie. Porządek Obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W dalszej części, poza porządkiem obrad, nastąpiło wręczenie medali z okazji 15-lecia
Powiatu Bydgoskiego osobom, które nie mogły uczestniczyć w oficjalnych
uroczystościach w dniu 29 maja br. Medale otrzymali Radni Powiatu Bydgoskiego
– pani Małgorzata Niedźwiedzka, pani Helena Składanowska i pan Władysław
Sobociński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie
pan Ryszard Haniewicz.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Lechowi Kubera z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, który przedstawił zasady funkcjonowania systemu ratownictwa
na terenie województwa oraz działania podejmowane przez Wojewodę celem
uruchomienia i późniejszego utrzymania zespołu ratownictwa w Mąkowarsku.
Podsumowując pan Kubera wyjaśnił, że w następstwie negocjacji z Ministerstwem
Zdrowia udało się uruchomić sezonowo karetkę w Mąkowarsku jednak do roku 2015
nie ma możliwości dokonywania zmian w planie systemu ratownictwa na terenie
województwa. Przewodniczący Rady zapoznał również Radnych z treścią odpowiedzi
Ministra Zdrowia z 25 kwietnia br. na Apel Rady Powiatu w sprawie podjęcia działań
zmierzających do utworzenia etatów zespołu ratownictwa medycznego dla drugiego
zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego na terenie gminy Koronowo.
3. W wyniku głosowania protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu
24 kwietnia 2014r. przyjęty został w głosowaniu jednomyślnie.
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radną Hannę Choromańską, a do Komisji Wniosków
wybrano Radnych: Henryka Baumgarta, Małgorzatę Kaźmierczak i Jana
Klapczyńskiego. 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.
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Wystąpienie Starosty dot. pkt 6 i 7 porządku obrad, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
7. Radny Roman Kowalewski zapytał się o wyniki procesu z Vitroflorą i czy przeciwko
Powiatowi Bydgoskiemu toczą się podobne postępowania sądowe?
Radny Kazimierz Krasowski zwrócił uwagę, że rowy na terenie gminy Sicienko przy
drogach nie są koszone na całej szerokości a remonty cząstkowe dróg powinny być
realizowane wcześniej niż w ostatnich dniach maja. Ponadto Radny zapytał się
o sytuację porzuconych magazynów odpadów na terenie Tarkowa Dolnego oraz
o szacunkowy koszt ich utylizacji.
Odpowiedzi na zapytania Radnych udzielił pan Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski.
Postępowanie sądowe z wniosku Vitrolfory jest w toku. Kolejna już rozprawa odbędzie
się za miesiąc. Przeciwko Powiatowi nie toczą się aktualnie żadne inne podobne
sprawy sądowe. Natomiast uwagi dotyczące koszenia poboczy przekazane zostaną
do Gminy Sicienko, która na mocy porozumienia zajmuje się bieżącym utrzymanie
dróg powiatowych. W sprawie magazynów odpadów w Tarkowie Dolnym odpowiedzi
udzielił pan Zygmunt Michalak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa. Choć postępowanie prokuratorskie jest jeszcze w toku i nie ma żadnych
konkretnych rozstrzygnięć w sprawie, podejmowane są różne inicjatywy ze strony
Starosty. Ostatnią taką inicjatywą jest złożenie wniosku o zakwalifikowanie
w programie realizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
a dotyczący likwidacji bomb ekologicznych. Aktualnie wniosek jest opiniowany przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W chwili obecnej niemożliwym jest
określenie ewentualnych kosztów utylizacji odpadów nagromadzonych w magazynach
ponieważ nie jest znany ich skład jakościowy
8. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu. Dochody zrealizowane zostały dotychczas w kwocie 24.087.000 zł
co stanowi 34% planu w tym: subwencja ogólna w 52%, udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych w 37%, dotacje celowe na zadania własne w 22%,
środki unijne w 11%, dochody własne w 40%. Natomiast wydatki zrealizowano
w kwocie 19.780.000 zł tj. w 25% planu w tym: wydatki inwestycyjne w 1%
(realizacja i rozliczenie większości zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.),
dotacje w 39%, wynagrodzenia w 37%, wypłata trzynastej pensji w 99%, środki na
ZFŚS w 75%). Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie realizowane są bez
zagrożeń, a Powiat posiada płynność finansową. Aktualne zadłużenie wynosi
3.326.071 zł z tytułu kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.
9. Informację o dopłatach do produkcji rolniczej, pozyskanych przez rolników z terenu
powiatu bydgoskiego w roku 2014 (załącznik nr 4) przedstawił pan Bogumił
Szymański - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Bydgoszczy. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym
i wysłuchaniu wyjaśnień na zadawane pytania, nie wnieśli uwag do przedstawionej
informacji.
10. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym o działalności spółek wodnych
na terenie Powiatu Bydgoskiego w roku 2013 (załącznik nr 5), nie wnieśli uwag.
11. Radna Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej poinformowała zebranych, że sprawozdania wymienione
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w pkt. 11 i 12 Porządku Obrad zostały szczegółowo omówione na ostatnim
posiedzeniu
komisji
i
pozytywnie
zaopiniowane.
Następnie
uchwała
Nr 403/XXXIX/14 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego
Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu
przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy do 2015 roku” za rok 2013 wraz z założeniami na rok 2014 (załącznik
nr 6) po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny
R. Guździoł).
12. Uchwała Nr 404/XXXIX/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku”
za rok 2013 (załącznik nr 7) po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady,
przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny R. Guździoł).
Następnie o godz. 11.55 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która
trwała do godz. 12.15.
13. Uchwała Nr 405/XXXIX/14 w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 8)
po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu
jednomyślnie (nieobecni na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska
– Araszkiewicz i Z. Łuczak).
14. Uchwała Nr 406/XXXIX/14 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych
poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli
nieprawidłowości ich wykorzystania (załącznik nr 9) po odczytaniu jej treści przez
Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecni
na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska – Araszkiewicz i Z. Łuczak).
15. Radni po zapoznaniu się z materiałem pisemnym nt. działań podejmowanych
w zakresie wspierania rozwoju sektora MŚP Powiatu Bydgoskiego w roku 2013
(załącznik nr 10), nie wnieśli uwag.
16. Uchwała Nr 407/XXXIX/14 w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi
wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (załącznik
nr 11) po odczytaniu jej treści przez Przewodniczącego Rady, przyjęta została
w głosowaniu jednomyślnie (nieobecni na sali podczas głosowania byli Radni
A. Witowska – Araszkiewicz i Z. Łuczak).
17. Uchwała Nr 408/XXXIX/14 w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy
finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku
na odcinku Jeziorańska - Kąty” (załącznik nr 12) po odczytaniu jej treści przez
Przewodniczącego Rady, przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecni
na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska – Araszkiewicz i Z. Łuczak).
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18. W dalszej części obrad Radni przystąpili do zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz do procedury udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bydgoskiego. Przed
podjęciem stosownych uchwał Radni zapoznali się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2013
z informacją o stanie mienia Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 13) ,
- ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 (załącznik nr 14),
- z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (załącznik nr 15),
- ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego zawartą w protokole
z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 maja 2024r. (załącznik nr 16) oraz wnioskiem
tejże Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (załącznik nr 17).
Po zapoznaniu się przez Radnych z wymienionymi wyżej dokumentami
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu. W dalszej części
obrad uchwała Nr 409/XXXIX/14 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok
2013 (załącznik nr 18) przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie (nieobecni
na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska – Araszkiewicz i Z. Łuczak).
Następnie uchwała Nr 410/XXXIX/14 uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 19) przyjęta została w głosowaniu jednomyślnie
(nieobecni na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska – Araszkiewicz
i Z. Łuczak).
19. Projekt zmian w budżecie Powiatu Bydgoskiego opracowanych przez Zarząd Powiatu
w dniach 28 maja oraz 12 czerwca br. przedstawiła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu. Radny Roman Kowalewski nawiązując do zwiększenia o 15 tys. wydatków
w § 4390 rozdziału 60014 na wykonanie ekspertyz masy bitumicznej zwrócił się
z zapytaniem, w których gminach na drogach mają być wykonane ekspertyzy? Pan
Roman Meger – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy wyjaśnił, że do ekspertyzy wybranych zostanie kilka dróg powiatowych
z terenu całego powiatu. Radny Roman Kowalewski poprosił również o wyjaśnienie
dlaczego zmniejsza się aż o 600 tys. zł dochody ujęte w § 0770 rozdziału 70005
z tytułu sprzedaży nieruchomości w Trzemiętowie? Starosta wyjaśnił, że w bieżącym
roku nie planuje się sprzedaży nieruchomości w Trzemiętowie. Tym samym należy
urealnić dochody z tytułu sprzedaży mienia. Radny Kazimierz Krasowski stwierdził,
że dokonując zmian w budżecie w tej formie umożliwia się dokonanie sprzedaży
nieruchomości b. Domu Dziecka w Trzemiętowie za kwotę 580 tys. zł. Starosta
wyjaśnił, że po stronie dochodów pierwotnie planowana była kwota ok. 1,1 mln zł
z
tytułu sprzedaży majątku ponieważ taką kwotę spodziewano się uzyskać
ze sprzedaży nieruchomości po Domu Dziecka w Trzemietowie. W bieżącym roku nie
planuje się jednak sprzedaży tejże nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z decyzją
Rady, przeznacza się do sprzedaży działki rolne i budowlane położone w Kotomierzu
i Trzemiętowie, za które planuje się uzyskać dochód ok. 500 tys. zł. Starosta uznał
wniosek o sprzedaży nieruchomości b. DD w Trzemiętowie za 580 tys. zł za daleko
idący. Radny Kazimierz Krasowski uznał jednak, że tak można wnioskować z zapisów
strony drugiej uzasadnienia do projektu uchwały tj. rozdział 70005 – dokonuje się
zmniejszenia § 0770 o kwotę 600.000 zł urealniając wykonanie z tytułu sprzedaży
nieruchomości w Trzemiętowie, który różni się z treścią zapisów w treści uchwały
gdzie mówi się o wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że pewne nazwy
poszczególnych rozdziałów czy paragrafów wynikają ściśle z przepisów dotyczących
klasyfikacji budżetowej i nie można dowolnie ich sobie zmieniać. W uzasadnieniu
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do projektów uchwał budżetowych pani Skarbnik stara się przystępnym językiem
wyjaśnić z jakich tytułów dokonuje się poszczególnych zmian. W tym przypadku pani
Skarbnik założyła, że wszyscy Radni śledzili na bieżąco decyzje Rady dotyczące
sprzedaży nieruchomości Powiatu i uogólniła zapis. Radny Marek Staszczyk
zaproponował, aby na drugiej stronie uzasadnienia do projektu uchwały przy rozdziale
70005 wykreślić zwrot „w Trzemiętowie”. Radni nie wnieśli sprzeciwu. Na tym
dyskusję zakończono. Następnie uchwała Nr 411/XXXIX/14 zmieniająca budżet
Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (załącznik nr 20) po odczytaniu jej treści przez
Przewodniczącego Rady, przyjęta została stosunkiem głosów 16 za, 0 przeciw
i 1 wstrzymujący się (nieobecni na sali podczas głosowania byli Radni A. Witowska
– Araszkiewicz i Z. Łuczak).
20. Starosta wracając do dyskusji na temat systemu ratownictwa medycznego, zgłosił
wniosek w sprawie wystąpienia do Wojewody z apelem o podjęcie działań
zmierzających do stałego funkcjonowania karetki w Mąkowarsku oraz częstszego
i bardziej racjonalnego wykorzystywania zespołu lotniczego pogotowia ratunkowego.
w przypadku przyjęcia wniosku Starosta zobowiązał się do przekazania projektu apelu
do Biura Rady jeśli taka będzie wola Rady.
Następnie Radny Leszek Kuziak zgłosił kilka wniosków. W Niemczu
na ul. Bydgoskiej jest zamontowane lustro, które nie spełnia jednak swojej funkcji
ponieważ jest zarośnięte krzakami. Radny poprosił o ich wycięcie oraz o naprawienie
załamania asfaltu na tej samej ulicy przy zjeździe do ul. Jeździeckiej. Radny zapytał
również, czy na ścieżce rowerowej do Żołędowa zostaną wykonane zjazdy? Ponadto
mieszkańcy wsi proszą o zamontowanie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju
na drodze do Żołędowa. Radny zapytał się również, kto odpowiada za wycięcie
roślinności rosnącej na prywatnej działce a utrudniającej ruch na drodze. Starosta
wyjaśnił, że cześć zjazdów w Samociążku, Żołędowie, Pieczyskach i Niemczu zostanie
wykonana jeszcze w tym roku w miarę posiadanych środków finansowych. W sprawie
ustanowienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju, Starosta poprosił o pisemny
wniosek sołtysa z uzasadnieniem. Za roślinność rosnącą na działce odpowiada
jej właściciel i to na nim w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek jej przycięcia.
21. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ
odpowiedzi na zapytania Radnych Starosta udzielił na bieżąco.
22. Sprawozdanie Komisji Wniosków zawierające jeden wniosek zgłoszony podczas obrad
a dotyczący ponowienia apelu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o podjęcie
działań zmierzających do stałego funkcjonowania karetki w Mąkowarsku oraz
racjonalnego wykorzystana zespołu lotniczego pogotowia ratunkowego (załącznik
nr 21), przedstawiła Radna Małgorzata Kaźmierczak. W wyniku przeprowadzonego
głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
23. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXIX Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 13.10 wyznaczając termin kolejnej
sesji na dzień 11 września 2014r.

Protokołował: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Hanna Choromańska
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