Protokół Nr 1/14
z obrad I Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji
odbytej w dniu 27 listopada 2014 r., o godz. 10.00
w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

1. I Sesję nowowybranej Rady Powiatu Bydgoskiego V kadencji otworzyła najstarsza
wiekiem Radna Senior – pani Maria Płotkowska, która powitała wszystkich Radnych
i przybyłych gości. Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego rozpoczęła się uroczystym
odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie na podstawie listy obecności (załącznik
nr 1 do protokołu) Radna Senior stwierdziła quorum, a tym samym prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 23 radnych.
2. Radna Senior poinformowała zebranych, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu winien złożyć
ślubowanie, po czym odczytała rotę ślubowania. Następnie Radni wyczytywani kolejno
z listy obecności, składali ślubowanie.
3. Radna Senior poinformowała, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczących w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
Radna Senior poprosiła Radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego
Rady Powiatu Bydgoskiego. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Radnego Zenona
Rydelskiego i Radnego Piotra Kozłowskiego. Radni po wyrażeniu zgody
na kandydowanie, w kilku słowach się przedstawili.
Następnie Radni przystąpili do powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego. Dla sprawnej pracy Komisji, Radna
Senior zasugerowała nie większy niż trzyosobowy skład, na co Radni jednomyślnie
wyrazili zgodę w głosowaniu. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Radnych:
Żanetty Kaźmierczak, Radosława Kempinskiego i Romana Guździoła. Radni wyrazili
zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Następnie w wyniku głosowania Rada
jednomyślnie przyjęła zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
W związku z powyższym Radna Senior ogłosiła przerwę celem ukonstytuowania się
Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania przez nią zasad głosowania. Przerwa
w obradach trwała od godz. 10.12 do godz. 10.18.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Żanetta Kaźmierczak,
przedstawiła Radnym zasady głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu
Bydgoskiego (załącznik nr 2 do protokołu), które przyjęte zostały przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie i bez uwag.
Po przygotowaniu kart do głosowania, Radni wyczytywani kolejno, odbierali karty
od członka Komisji Skrutacyjnej, oddawali swój głos i wrzucali karty do urny.
Po wrzuceniu do urny karty do głosowania przez ostatniego z Radnych, Komisja
przystąpiła do podliczenia głosów. Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady
Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 3 do protokołu). Przewodniczącym Rady Powiatu
Bydgoskiego wybrano Radnego Zenona Rydelskiego.
Wobec wyników głosowania, Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 1/I/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego (załącznik
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nr 4 do protokołu). Następnie Radna Senior ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od
10.42 do 10.51.
Po przewie, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Zenon Rydelski podziękował
wszystkim radnym, którzy na niego głosowali i przejął obowiązek prowadzenia obrad
I Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.
Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji
ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy postanowieniem Nr 399/14 z 24
listopada br. (załącznik nr 5 do protokołu). Przewodniczący zaproponował, aby po pkt 3
dodać punkty: 4. Wybór Starosty Bydgoskiego, 5. Wybór Wicestarosty Bydgoskiego, 6.
Wybór Zarządu Powiatu Bydgoskiego, 7. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Bydgoskiego, 8. Wolne głosy i wnioski, a pkt 4 porządku zaproponowanego przez
Komisarza Wyborczego nadać nr 9. W pierwszym głosowaniu za zamianą porządku
głosowało 16 Radnych, przeciw było 4 Radnych, a od głosu wstrzymało się 2 Radnych.
Ponieważ suma głosów nie zgadzała się z liczbą Radnych obecnych na sesji,
Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie. W wyniku głosowania, wniosek
o zmianę porządku obrad został przyjęty stosunkiem głosów: 22 za, 0 przeciw
i 1 wstrzymujący się.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów
na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Bydgoskiego. Zgłoszone zostały trzy
kandydatury: Radnej Elżbiety Mojzesowicz, Radnego Piotra Chudzyńskiego i Radnego
Andrzeja Szmytki. Po wyrażeniu przez Radnych zgody na kandydowanie,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wyrażenie przez Radę Powiatu
zgody na dalszą pracę Komisji Skrutacyjnej w składzie Żanetta Kaźmierczak, Radosław
Kempinski i Roman Guździoł. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, przedstawiła Radnym zasady
głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Bydgoskiego (załącznik
nr 6 do protokołu), które przyjęte zostały przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie
i bez uwag.
Po przygotowaniu kart do głosowania, Radni wyczytywani kolejno, odbierali karty
od członka Komisji Skrutacyjnej, oddawali swój głos i wrzucali karty do urny.
Po wrzuceniu do urny karty do głosowania przez ostatniego z Radnych, Komisja
przystąpiła do podliczenia głosów. Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 7 do protokołu). Wiceprzewodniczącymi Rady
Powiatu Bydgoskiego wybrano Radnych Piotra Chudzyńskiego i Andrzeja Szmytkę.
Wobec wyników głosowania Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 2/I/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Bydgoskiego
(załącznik nr 8 do protokołu).
4. Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty
Bydgoskiego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Radnego Wojciecha Porzycha, który
wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Piotr Kozłowski zwrócił się z zapytaniem
do kandydata o przynależność do partii politycznej. Radny Wojciech Porzych wyjaśnił,
że nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła Radnym zasady głosowania
w wyborach Starosty Bydgoskiego (załącznik nr 9), które przyjęte zostały przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie i bez uwag.
Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Podczas sprawdzania
urny złamał się kluczyk. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
o kontynuowanie wyborów pomimo braku możliwości zamknięcia urny na klucz. Radni
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przyjęli wniosek jednomyślnie. Urna do głosowania nie opuszczała sali i była widoczna
podczas całej procedury głosowania, wyciągania kart i liczenia głosów.
Następnie Radni wyczytywani kolejno, odbierali karty do głosowania od członka Komisji
Skrutacyjnej, oddawali swój głos i wrzucali karty do urny. Po wrzuceniu do urny karty
do głosowania przez ostatniego z Radnych, Komisja przystąpiła do podliczenia głosów.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół z ustalenia wyników
głosowania w wyborach Starosty Bydgoskiego (załącznik nr 10 do protokołu). Starostą
Bydgoskim wybrano Radnego Wojciecha Porzycha.
Wobec wyników głosowania Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 3/I/14 w sprawie wyboru Starosty Bydgoskiego (załącznik nr 11 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od 11.52
do 12.05.
5. Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatów na funkcję Wicestarosty
Bydgoskiego. Starosta zgłosił jedną kandydaturę – Radnego Zbigniewa Łuczaka, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła Radnym zasady głosowania w wyborach
Wicestarosty Bydgoskiego (załącznik nr 12 do protokołu). Radni nie wnieśli uwag
i przyjęli zasady w głosowaniu jednomyślnie.
Po przygotowaniu kart do głosowania, Radni wyczytywani kolejno, odbierali karty
od członka Komisji Skrutacyjnej, oddawali swój głos i wrzucali karty do urny.
Po obliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wicestarosty Bydgoskiego (załącznik nr 13
do protokołu). Wicestarostą Bydgoskim wybrano Radnego Zbigniewa Łuczaka.
Wobec wyników głosowania Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 4/I/14 w sprawie wyboru Wicestarosty Bydgoskiego (załącznik nr 14 do protokołu).
6. Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu
Powiatu Bydgoskiego. Starosta zgłosił trzy kandydatury Radnych: Małgorzaty
Niedźwiedzkiej, Romualda Góralczyka i Leszka Kuziaka, którzy wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła Radnym zasady głosowania w wyborach
członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 15 do protokołu). Radni nie
wnieśli uwag i przyjęli zasady w głosowaniu jednomyślnie.
Po przygotowaniu kart do głosowania, Radni wyczytywani kolejno, odbierali karty
od członka Komisji Skrutacyjnej, oddawali swój głos i wrzucali karty do urny.
Po obliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokoły
z ustalenia wyników głosowania w wyborach Zarządu Powiatu Bydgoskiego (załączniki
nr 16 – 18 do protokołu). Na członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego wybrano Radnych:
Małgorzatę Niedźwiedzką, Romualda Góralczyka i Leszka Kuziaka.
Wobec wyników głosowania Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 5/I/14 w sprawie wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego (załącznik
nr 19 do protokołu).
7. Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
pracy komisji stałych Rady Powiatu Bydgoskiego, pisemne deklaracje pracy w Komisji
Rewizyjnej złożyło siedmiu Radnych: Al-Shaer Bashar, Roman Guździoł, Małgorzata
Kaźmierczak, Żanetta Kaźmierczak, Jacek Kruszyna, Elżbieta Mojzesowicz i Maria
Połotkowska, co stanowi maksymalną liczbę członków Komisji określoną w Statucie
Powiatu Bydgoskiego. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu
jednomyślnie.
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Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich Radnych o zgłaszanie kandydatów
na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród ustalonego składu osobowego
Komisji. Zgłoszone zostały dwie kandydatury Radnych: Małgorzaty Kaźmierczak
i Elżbiety Mojzesowicz, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Za kandydaturą Radnej
Małgorzaty Kaźmierczak głosowało 14 Radnych, a za kandydaturą Radnej Elżbiety
Mojzesowicz oddanych zostało 8 głosów przy 1 wstrzymującym się. W wyniku
przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Radną
Małgorzatę Kaźmierczak.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich Radnych o zgłaszanie kandydatów
na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród ustalonego składu
osobowego Komisji. Zgłoszona została jedna kandydatura – Radnego Romana Guździoła,
który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
– stosunkiem głosów 22 za i 1 wstrzymujący się – Wiceprzewodniczącym Komisji
Rewizyjnej wybrano Radnego Romana Guździoła.
Wobec przeprowadzonych wyborów, Rada Powiatu Bydgoskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr 6/I/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego
(załącznik nr 20 do protokołu).
8. Przewodniczący Rady Poinformował Radnych, że II Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego
zwołuje na dzień 4 grudnia 2014r. na godz. 10.00 w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Poinformował ponadto o obowiązku składania
przez Radnych oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
oraz informacji o działalności gospodarczej. Przewodniczący poprosił również Radnych
o przywiezienie ze sobą na następną sesję wypełnionego druku „Ankiety Radnego
Powiatu Bydgoskiego” wraz ze zdjęciem oraz o pilne dostarczenie deklaracji pracy
w komisjach stałych. Pisemne zawiadomienie z porządkiem obrad i projektami uchwał
oraz wszystkie niezbędne druki zostały Radnym rozdane na sesji.
Skarbnik Powiatu poinformowała Radnych, że w BIP-ie jest już dostępny projekt budżetu
Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.
9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
I Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego V Kadencji o godz. 13.15.

Protokołowała: Paulina Wengler

4

