PROTOKÓŁ Nr XI/2003
z XI Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 30 października 2003 roku, od godziny
14:00 do 21:30
Sesja odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
Na 15-tu radnych w obradach Sesji brało udział 14-tu radnych.
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Henryk Sykut
Protokolant Sesji: referent Jacek Rakoczy
Spoza Rady udział wzięli: Pani Katarzyna Kirstein-Piotrowska – Wójt Gminy, Grzegorz
Pilarski – Zastępca Wójta, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Urszula Kimpel –
Sekretarz Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Kierownik Referatu Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski, Radni Rady Powiatu, Kierownicy i Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy, instytucji i zakładów pracy, szkół z terenu gminy, sołtysi,
zaproszeni goście, przedstawiciele prasy i mieszkańcy gminy.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Wybór sekretarza obrad.
Uchwalenie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz
przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Składanie przez radnych interpelacji i zapytań..
Powołanie komisji skrutacyjnej.
Podjęcie uchwał:
1) sprawie zmian w budŜecie Gminy Białe Błota na 2003r.,
2) w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego ZWiUK, spółka z o.o. z siedzibą w
Białych Błotach,
3) w sprawie zmiany uchwały XL/429/2002 z dnia 12.09.2002r.,
4) w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni w Białych Błotach,
5) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnej Przychodni w
Białych Błotach,
6) w sprawie uchwalenia Statutu GZEAS.
7) w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów
powszechnych,
8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białe
Błota,
9) w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Murowaniec,
10) w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od dokonania zmiany wpisu w ewidencji
działalności gospodarczej,
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11) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy,

10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
- zgłaszanie kandydatów i przyjmowanie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie,
- zaprezentowanie kandydatów,
- głosowanie w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
- ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
- stwierdzenie podjęcia uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego.
11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XI Sesji.
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław
Balcerowski, witając wszystkich radnych i zaproszonych gości, po czym stwierdził obecność
14-tu radnych czyli quorum.
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Henryka Sykuta, który wyraził zgodę.
Radni w głosowaniu jawnym, 13-toma głosami za i jednym wstrzymującym się, wybrali
Radnego Henryka Sykuta na sekretarza obrad.
Ad. 4 Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił
proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Białe Błota i złoŜył wniosek o
przesunięcie kolejności głosowania nad uchwałą w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego ZWiUK
na początek, poniewaŜ jej ewentualne nieuchwalenie moŜe
spowodować zmiany w uchwale w sprwie zmian w budŜecie na 2003r. Ponadto proponuje
zmianę w porządku obrad przez dopisanie do niego punktu 10a, w którym miałby zostać
umieszczony projekt uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczącyh Rady Gminy
oraz punktu 10b, w którym miałby zostać umieszczony projekt uchwały w sprawie
zmniejszenia diet dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Radny Bartosz Lau wyraŜa, swoje zdziwienie, Ŝe Przewodniczący Rady Gminy stawia
wniosek o zmianę porządku obrad na sesji. Jest przeciwny temu, Ŝeby było dwóch
Wiceprzewodniczących. Pyta dlaczego projekty tych uchwał nie zostały przekazane radnym
tydzień wcześniej tak jak reszta uchwał.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianą w porządku obrad. Radni w
głosowaniu jawnym 9 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującymi się, przyjęli zmiany w
porządku obrad.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Radni w
głosowaniu jawnym 11 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli porządek
obrad.
Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach w okresie między
sesyjnym. Poinformował, Ŝe odbył w tym czasie 4 dyŜury w Biurze Rady Gminy oraz
uczestniczył w zebraniach wiejskich w Białych Błotach i Lisim Ogonie. Przedstawił analizę
oświadczeń majątkowych radnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przedstawił równieŜ opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budŜetu za
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I półrocze 2003r. Radni przyjęli wykonanie budŜetu gminy za I półrocze 2003r. do
akceptującej wiadomości.
Ad. 6 Pani Wójt Gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między
sesyjnym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radni sprawozdanie przyjęli do
akceptującej wiadomości.
Ad. 7
Radny Zenon Paplaczyk
- pyta czy Wojewódzki Zarząd Dróg gwarantuje modernizację ul. Szubińskiej w
Białych Błotach w roku 2004 na piśmie.
Radna Gabriela śernicka
- zwraca uwagę, na skrzyŜowanie drogi wojewódzkiej Bydgoszcz Poznań z drogą na
Miedzyń. UwaŜa, Ŝe Wójt powinien podjąć działania mające doprowadzić do
oświetlenia tego skrzyŜowania.
- dziękuje za wyrównanie ul. Czystej w Białych Błotach, czyli dojazdu do Gimnazjum i
GOKiS
- pyta, kto jest odpowiedzialny za studzienki kanalizacyjne, poniewaŜ częste ich
kradzieŜe stwarzają duŜe zagroŜenia dla uŜytkowników dróg na terenie gminy
Radny Stanisław Marks
- zwraca uwagę na niebezpieczny dojazd do ul. Leśnej w Białych Błotach. Prosi o
wystąpienie do Policji o dane na temat wypadków w tym miejscu.
Radny Bartosz Lau
- pyta jaki jest koszt spotów reklamowych i innych działań gminy, które mają na celu
przyciągnięcie inwestorów
Radny Jacek Bonalski
- pyta prezesa ZWiUK dlaczego napowietrzenie wody jest tak duŜe. Pyta Panią Wójt
czy ogrzewanie Poczty i Banku Spółdzielczego w Białych Błotach jest zaleŜne od
Urzędu Gminy, poniewaŜ po godzinie 15:00 na poczcie i w banku przestaje działać
ogrzewanie.
Radny Jerzy Kasprzak
- pyta jak wygląda sprawa oczyszczalni ścieków i czy jest szansa na uzyskanie
umorzenia poŜyczki z BOŚ
Radny Henryk Sykut
- zwraca uwagę na sytuację gospodarczą w Cielu. Brak tam inwestycji tak jak w
Łochowie. UwaŜa, Ŝe naleŜy zająć się wreszcie problemem bezrobocia w tej
miejscowości
- uwaŜa, Ŝe naleŜy ustalić szerokość drogi powiatowej Trzciniec-Kruszyn Krajeński i
przystąpić do jej korytowania
Radny Jacek Grzywacz
- zwraca uwagę na problemy mieszkaniowe rodziny dziecka z Lisiego Ogona, które jest
chore na białaczkę
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-

zwraca uwagę na fakt, Ŝe zatoczka autobusowa w pasie ścieŜki rowerowej w
Łochowice-Lisi Ogon utrudnia zjazd na posesje
zwraca uwagę, Ŝe naleŜy wyciąć drzewa koło zjazdu do pana Wojnarowskiego i koło
panów Pawłowskiego i Wiśniewskiego w okolicach cmentarza w Łochowie
pyta na jakim etapie jest uregulowanie własności gruntów pod ścieŜkę rowerową

Radny Jacek Stojke
- uwaŜa, Ŝe społeczeństwo jest niedoinformowane na temat opłat adiacenckich. Prosi o
przygotowanie konkretnej stymulacji kosztów
Ad. 8 Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie :
- Wanda Górna
- Zenon Paplaczyk
- Jacek Bonalski
Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego ZWiUK, spółka z o.o. z
siedzibą Białych Błotach
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Grzywacz pyta czy pieniądze na dokapitalizowanie ZWiUK mają zostać
przekazane na kościół w Łochowie a jeśli tak to czym róŜni się uchwała od poprzedniej
przekazującej w podobny sposób pieniądze na kościół w Cielu.
Pani Wójt odpowiada, Ŝe jest zasadnicza róŜnica poniewaŜ teraz prezes ZWiUK przekaze
tyle pieniędzy ile dostanie z budŜetu gminy, natomiast poprzednio Gmina przekazała 20 tys. a
wydano 36 tys.
Przewodniczący Rady Bronisław Balcerowski stwierdza, Ŝe pieniądze te mają być
przekazane na kościół w Łochowie.
Radny Henryk Sykut pyta czy ta uchwał zobowiązuje prezesa do przekazania tych pieniędzy
na kościół czy pozostaje to jego dobrą wolą.
Przewodniczący Rady Bronisław Balcerowski stwierdza, Ŝe są to pieniądze na opłacenie
konkretnego rachunku za podłogę a parafianie dokładają 16 tys. reszty.
Radny Bartosz Lau uwaŜa, Ŝe uzasadnienie tej uchwały jest fałszywe.
Radca prawny Edyta Ksobiak stwierdza, Ŝe nie moŜna w uchwale kazać prezesowi ZWiUK
przekazać tych pieniędzy.
Radny Jacek Grzywacz pyta prezesa czy ma wolę przekazać je na Kościół w Łochowie.
Prezes ZWiUK odpowiada, Ŝe przekaŜe te pieniądze na kościół.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, 12
głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zmian w budŜecie na Gminy Białe Błota na 2003r.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/429/2002 z dnia 12.09.2002r.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
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Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni w Białych Błotach
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnej Przychodni
w Białych Błotach
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GZEAS
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, Ŝe skoro statut przewiduje czterech dozorców szkół w
Białych Błotach to w Łochowie powinien być zamontowany monitoring obiektów szkolnych.
Pani Wójt odpowiada, Ŝe statut zatwierdza stan obecny i w przyszłości moŜliwe są zmiany
systemu dozoru szkół.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do
sądów powszechnych
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Białe Błota.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Murowaniec.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym 13
głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od dokonania zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
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W dyskusji głos zabrali:
Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę na fakt, Ŝe nikt nie konsultował z sołtysem nazwy tej
ulicy.
Inspektor Jan Czekajewski odpowiada, Ŝe nazwa ta funkcjonuje w dokumentach juŜ od
2001r. a brakuje uchwały nadającej jej tą nazwę. UwaŜa, Ŝe naleŜy usankcjonować nazwę juŜ
istniejącą. Dodaje, Ŝe w Łochowie jest około 20 nazw ulic, którym brakuje odpowiednich
uchwał.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym 13
głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
Przewodniczący obrad podaje pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na
przesunięciu odpowiedzi Wójta na interpelacje radnych na czas przygotowania wyboru
ławników przez Komisję Skrutacyjną
Radni 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli tę zmianę.
Ad 11
Pani Wójt odpowiadając interpelacje radnych stwierdziła, Ŝe:
- rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich są prowadzone i w 2004 roku w projekcie
jest przebudowa ulicy Szubińskiej.
- zapozna się ze sprawą skrzyŜowania drogi wojewódzkiej z drogą na Miedzyń oraz
innymi niebezpiecznymi rozwiązaniami drogowymi na terenie gminy
- dzięki reklamom i spotom reklamowym udało się nawiązać kontakty z kilkoma
duŜymi firmami, które są zainteresowane inwestycjami w naszej gminie.
- problemy z ogrzewaniem na poczcie i w banku miały charakter przejściowy
Prezes ZBiUK stwierdza, Ŝe napowietrzanie utrzymuje się w normie
- oczyszczalnia ścieków osiągnęła efekt ekologiczny i jest szansa na umorzenie części
poŜyczki z BOŚ.
- trwają poszukiwania firmy, chętnej do zainwestowania w Cielu.
- Gmina nie posiada wolnych mieszkań komunalnych, ale problem rodziny Wyzima jest
priorytetem
- Kwestie związane ze ścieŜką rowerową Łochowice-Lisi Ogon są na bieŜąco
analizowane przez urząd gminy.
Ad 9 cd
Komisja Skrutacyjna przedstawiła zgodnie z protokołem wyniki wyborów ławników do Sądu
Rejonowego i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybrano:
Baranowską Wiesławę
Jagieło Ewę
Kreja Marzannę
Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wybrano:
Pochojka Aleksandrę
Do Sądu Pracy Sądu rejonowego wybrano:
Bruzdewicz GraŜynę
Jakubowską Barbarę
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy

6

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Ad. 10
Radny Bartosz Lau stwierdza, Ŝe nie zgadza się na dwóch Wiceprzewodniczącyh i uwaŜa, Ŝe
taka uchwała jest niezgodna ze Statutem Gminy.
Radna Gabriela śernicka uwaŜa, Ŝe najpierw powinno określić się uchwałą liczbę
Wiceprzewodniczących.
Po zasięgnięciu opinii Rady prawnego, Przewodniczący obrad wniósł wniosek o skreślenie z
porządku obrad punktów 10a i 10b.
Radni 9 głosami za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli ten wniosek.
Radny Henryk Sykut zgłosił kandydaturę radnego Jacka Stojke na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Radny Jacek Bonalski z Komisji Skrutacyjnej wyczytywał kolejno radnych, którzy po
odebraniu karty do głosowania i dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania tajnego, Radni 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się
powołali Radnego Jacka Stojke na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Stojke podziękował za wybór i zapewnił o ścisłej
współpracy z Panią Wójt oraz Radą Gminy. Stwierdził, Ŝe nie moŜe być tak aby byli równi i
równiejsi.
Ad. 12
Pan Edmund Łączny podziękował za wzbogacenie ZWiUK i pogratulował radnym
podwójnej moralności.
- pyta czy juŜ Gmina usunęła gruz z łąki w Murowańcu
- pyta dlaczego wydawano pieniądze społeczne wiedząc (mniemając), Ŝe inwestycja
jaką jest ścieŜka była budowana z naruszeniem prawa a Pani Wójt sprawę skierowała
do prokuratora
Pan Krzysztof Gołębiewski – proponuje, Ŝeby na przyszłość punkt wolne wnioski i
zapytania przesunąć w porządku obrad zaraz po interpelacjach radnych. UwaŜa, Ŝe przyjęcie
przez radnych uchwały w sprawie dokapitalizowania ZWiUK i przekazanie tych pieniędzy
na kościół jest manipulacją niezgodną z prawem.
Pan Tadeusz Grzeszczak składa na ręce Przewodniczącego Rady 12 pytań do prezesa
ZWiUK i prosi Radę Gminy o zapoznanie się z nimi.
Pan Dariusz Makowski uwagę na nie posprzątane worki ze śmieciami, które leŜą wzdłuŜ
obwodnicy Bydgoszczy na wysokości Ciela i Zielonki
Radny Jacek Grzywacz prosi o udostępnianie materiałów na Sesję sołtysom i pyta co się
dzieje z Radnym Wątorskim, poniewaŜ od dłuŜszego czasu go nie widać i nie ma z nim
Ŝadnego kontaktu
Radny Stanisław Marks zwraca się do Radnego Grzywacza, aby ten jako były policjant
przeprowadził dochodzenie w tej sprawie.
Pani Wójt prosi Radę Gminy o wyraŜenie zgody na przejęcie przez Gminę zadłuŜenia
ZWiUK (dawniej ZBiUK) z tytułu niespłaconych rat w BRE leasing. Stwierdza, Ŝe jest to
szansa obniŜenia odsetek i spłata ponad 150 tys. mniej.
Radna Gabriela śernicka stwierdza, Ŝe moŜe być to swoisty program naprawczy, ale
wymaga on przedyskutowania w gronie całej Rady Gminy, prezesa ZWiUK oraz byłej Rady
Nadzorczej. Stawia wniosek do zorganizowanie takiego spotkania celem rozwiania
wątpliwości.
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Prowadzący obrady Bronisław Balcerowski stwierdza, Ŝe popiera propozycję Wójta i Ŝe
takie spotkanie powinno odbyć się jak najprędzej. Wnioskuje, Ŝeby spotkanie w sprawie
przejęcia przez Gminę zobowiązań ZWiUK wobec BRE leasing odbyło się 13 listopada, w
czwartek o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy. Zarządza głosowanie nad tym wnioskiem. W
głosowaniu jawnym 12 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się, Rada Gminy przyjęła
wniosek.
Ad. 13
Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy w dniach 25.09.2003 i 15.10.2003 został przez Radę
Gminy przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił osoby zabierające głos na Sesji o informowanie kiedy
podają treść wypowiedzi do protokołu
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Białe Błota został
wyczerpany i zamyka obrady XI Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Sekretarz obrad:

Przewodniczący obrad

Jacek Rakoczy
Referent

Henryk Sykut

Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Balcerowski
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