Protokół Nr 25/13
z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego IV kadencji
odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r., o godz. 10.00
w sali 145 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy

1. Obrady XXV 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 23 Radnych. Lista obecności Radnych
i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przewodniczący Rady przedstawił radnym porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu
Bydgoskiego IV kadencji (projekt z 24 stycznia 2013r.) stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku
obrad poprzez dodanie po punkcie 19 dwóch punktów dotyczących rozpatrzenia skarg
na Starostę Bydgoskiego. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie
(nieobecna na sali podczas głosowania była Radna A. Witowska – Araszkiewicz).
Więcej wniosków o zmianę porządku nie zgłoszono zatem Przewodniczący Rady
stwierdził, że porządek obrad Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego został ustalony
(załącznik nr 3).
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 (nieobecna na sali podczas głosowania była Radna
A. Witowska – Araszkiewicz).
4. Na Sekretarza Obrad wybrano Radnego Jana Klapczyńskiego, a do Komisji
Wniosków wybrano Radnych: Władysława Sobocińskiego, Marka Staszczyka
i Andrzeja Szmytkę. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu
jednomyślnie (nieobecna na sali podczas głosowania była radna A. Witowska
– Araszkiewicz).
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 4 do protokołu.
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7. Informację o stanie finansów Powiatu złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik
Powiatu.
W 2012r. dochody powiatu zrealizowane zostały w ponad 100% tj. na kwotę 56 mln
731 tys. zł, a wydatki w 95% tj. na kwotę 51 mln 525 tys. zł co daje dodatni wynik
finansowy. Deficyt, który pierwotnie planowany był w wysokości 3,9 mln zł, na skutek
zmiany wysokości dochodów, wynosi aktualnie 2.122.771 zł. W trakcie roku wydatki
zostały zmniejszone o kwotę 3,6 mln zł a dochody zwiększono o 2,5 mln zł. Pełne
sprawozdanie pisemne z wykonania budżetu powiatu zostanie przedłożone Radzie
Powiatu w marcu br.
8. Radni nie zgłosili interpelacji.
Przewodniczący Rady przedstawił Radnym treść listu otwartego władz Gminy
Sicienko wraz z uchwałą Rady Gminy dotyczącą Domu Dziecka w Trzemiętowie
i otworzył dyskusję w tej sprawie.
Pierwszy zabrał głos Radny Kazimierz Krasowki, który wyraził swoje powątpiewanie
czy koncepcja zmiany organizacji pieczy zastępczej zaproponowana w projekcie
uchwały przygotowanym na obrady dzisiejszej sesji jest właściwa i zgodna
z założeniami ustawy o pieczy zastępczej. Zaapelował o wstrzymanie się z decyzją
i rozważenie innych możliwości. Podobne stanowisko zajęła Radna Małgorzata
Wojnowska, która zasugerowała odłożenie decyzji w czasie. W trakcie dyskusji, głos
zabrał również pan Jan Wach – Wójt Gminy Sicienko, który przedstawił negatywne
stanowisko Samorządu Gminy wobec planów władz Powiatu Bydgoskiego,
argumentując przeciwko koncepcji przenoszenia kolejnej grupy dzieci
z Trzemiętowa do Karolewa. Natomiast za przyjęciem koncepcji argumentował Radny
Marek Staszczyk oraz Starosta i Wicestarosta, zwracając uwagę przede wszystkim
na koszty utrzymania placówki w Trzemiętowie.
Radny Marek Staszczyk zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Następnie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, który został przyjęty
stosunkiem głosów (nieobecni na sali podczas głosowania byli Radni H. Baumgart
i R. Kowalewski): 19 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się (Radni K. Krasowski,
M. Wojnowska).
Przewodniczący zaproponował, aby dokonać zmiany porządku obrad sesji
i zrealizowanie w pierwszej kolejności punktu w sprawie zmian budżetu Powiatu
Bydgoskiego na bieżący rok. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów (nieobecny
na sali podczas głosowania był Radny R. Kowalewski): 17 za, 0 przeciw
i 5 wstrzymujących się (Radni: M. Makowski, W. Sobociński, M. Wojnowska,
K. Krasowski, R. Guździoł).
9. Projekt zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 przedstawiła Skarbnik
Powiatu. Radny Kazimierz Krasowski zgłosił wniosek o wycofanie z projektu uchwały
wydatków na modernizację pomieszczeń placówki opiekuńczo – wychowawczej
i podjęcie decyzji w tej sprawie w terminie późniejszym. Wniosek został w głosowaniu
odrzucony stosunkiem głosów: 2 za (Radni M. Wojnowska, K. Krasowski),
2 wstrzymujące się (W. Sobociński, R. Guździoł) i 19 przeciw.
Następnie uchwała Nr 271/XXV/13 zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego
(załącznik nr 5), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została
w głosowaniu stosunkiem głosów: 18 za, 2 przeciw (Radni K. Krasowski,
M. Wojnowska) i 2 wstrzymujące się (W. Sobociński, R. Guździoł).
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10. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru w 2012r. (załącznik nr 6)
przyjęta została przez Radnych bez uwag.
11. Założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu
powiatu bydgoskiego” i wyjaśnień na zadawane pytania udzieliła Radnym pani
Katarzyna Szczublewska z Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie
uchwała Nr 272/XXV/13 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu bydgoskiego - ziemskiego”
(złącznik nr 7), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecna na sali podczas głosowania była
Radna M. Wojnowska).
[Przerwa w obradach 12.25 – 12.45]
12. Uchwała Nr 273/XXV/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku
2012 (załącznik nr 8), po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu
przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.

13. Uchwała Nr 274/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji
instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim (załącznik nr 9),
po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu stosunkiem głosów (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny R. Guździoł): 19 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące się (Radni R. Kowalewski,
K. Krasowski, M. Wojnowska).
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
za rok 2012 (załącznik nr 10) przyjęte zostało przez Radnych bez uwag.
15. Uchwała Nr 275/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (załącznik
nr 11) po jej odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu przyjęta została przez
Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był
Radny R. Guździoł).
16. Uchwała Nr 276/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
Powiatu Bydgoskiego (załącznik nr 12) po jej odczytaniu przez Przewodniczącego
Rady Powiatu przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny
na sali podczas głosowania był Radny R. Guździoł).
17. Uchwała Nr 277/XXV/13 w sprawie przystąpienia Powiatu Bydgoskiego do realizacji
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (załącznik nr 13) po jej
odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu przyjęta została przez Radnych
w głosowaniu jednomyślnie (nieobecny na sali podczas głosowania był Radny
R. Guździoł).
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18. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności
pieniężnych Skarbu Państwa za II półrocze 2012r. (załącznik nr 14) przyjęte zostało
przez Radnych bez uwag.
19. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty należności
pieniężnych Powiatu Bydgoskiego za II półrocze 2012r. (załącznik nr 15) przyjęte
zostało przez Radnych bez uwag.
20. Radny Romuald Góralczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapoznał Radnych
ze skargą z 19.12.2012r. wniesioną przez panią Reginę Łukaszewicz oraz wynikami
kontroli tejże skargi. Na posiedzeniu w dniu 30.01.2012r. Komisja Rewizyjna uznała
skargę za nieuzasadnioną.
Radny Maciej Makowski zwrócił się z zapytaniem, czy opinia Komisji Rewizyjnej
została podjęta jednogłośnie. Radny Romuald Góralczyk potwierdził, że Komisja
Rewizyjna była jednomyślna w tej sprawie.
Następnie uchwała Nr 278/XXV/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Bydgoskiego i uznania jej za bezzasadną (załącznik nr 16), po jej odczytaniu przez
Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie
(nieobecny na sali podczas głosowania był Radny R. Guździoł).
21. Radny Romuald Góralczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapoznał Radnych
ze skargą z 10.01.2013r. wniesioną przez panią Elżbietę Śliwicką i pana Krzysztofa
Śliwickiego oraz wynikami kontroli tejże skargi. Na posiedzeniu w dniu 30.01.2012r.
Komisja Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną.
Następnie uchwała Nr 279/XXV/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Bydgoskiego i uznania jej za bezzasadną (załącznik nr 17), po jej odczytaniu przez
Przewodniczącego Rady przyjęta została przez Radnych w głosowaniu jednomyślnie.
22. Kolejny punkt obrad „Odpowiedzi na interpelacje” został pominięty ponieważ Radni
nie zgłosili żadnych interpelacji wymagających udzielenia odpowiedzi na sesji.
23. Radny Kazimierz Krasowski zgłosił wniosek w sprawie ewentualnego powierzenia
Gminie Sicienko poprowadzenia Domu Dziecka w Trzemiętowie. Starosta zauważył,
że najpierw trzeba przeanalizować, czy takie rozwiązanie jest prawnie możliwe.
Radny Roman Kowalewski zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie realizacji jest
zadanie modernizacji nawierzchni drogi Ciele – Kruszyn Krajeński. Starosta wyjaśnił,
że opracowana została specyfikacja i wkrótce odbędzie się przetarg.
Radny Andrzej Szmytka zwrócił uwagę na powstałe w okresie zimowym dziury
w nawierzchni drogi nr 1926, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z drogą krajową
nr 10 w Lisim Ogonie, i poprosił o szybką interwencję służb drogowych.
Przewodniczący Rady przedstawił Radnym list Samorządu Bydgoszczy
(RM.0012.XIV.2012 z 22.01.2013r.) skierowany do Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie Białej Księgi. Radni jednogłośnie poparli apel Rady Miasta
Bydgoszczy w tej sprawie.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na problem likwidacji przez władze
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Bydgoszczy pomimo trwających prób jego ratowania poprzez fuzję z Uniwersytetem
Techniczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Rady Radny Maciej Makowski zgłosił
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wniosek w sprawie wystąpienia z protestem w tej sprawie. Radni przyjęli wniosek
jednogłośnie.
Na koniec głos zabrała pani Regina Łukaszewicz, która ponowiła zarzuty kierowane od
lat pod adresem Dyrektora ZSA-E w Karolewie, władz powiatowych i pracowników
Starostwa.
24. Komisja Wniosków odnotowała trzy wnioski przyjęte w trakcie obrad sesji,
wymagające podjęcia działań przez Zarząd Powiatu i Przewodniczącego Rady.
Sprawozdanie Komisji Wniosków stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
25. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXV Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego o godz. 13.35.

Protokołowała: Paulina Wengler
Sekretarz Obrad: Jan Klapczyński
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