WyłoŜono do wglądu 05.05.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr RGK.0002.8.2007
z VIII S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 28 kwietnia 2011
roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
Sesja trwała od godziny 14:00 do :18:15
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bartosz Lau
Sekretarz obrad: ElŜbieta Lewandowska
Protokolant posiedzenia: M agdalena M aison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
W sesji udział wzięli:
1. Radni Rady Gminy Białe Błota
2. Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein- Piotrowska
3. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Krzysztof Jankowski
4. Radca prawny Edyta Ksobiak
5. Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6. Sekretarz Gminy Anna Rywak
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8. Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy
i szkół z terenu Gminy
9. Sołtysi
10. M ieszkańcy gminy
11. Zaproszeni goście
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie
quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie
międzysesyjnym:
a)Komisja BudŜetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe.
9. Informacja dotycząca działań Gminy Białe Błota w zakresie ochrony środowiska.
10. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 r.;
2. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy M iastem Bydgoszcz,
a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota;
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3. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
4. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota;
5. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i M arcina Dolińskich na działalność
Wójta Gminy Białe Błota;
6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenie
kontroli i zbadania skargi pana Waldemara Kusza na działalność Wójta Gminy Białe
Błota.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad VIII sesji VI Kadencji.
Ad. 1 Otwarcie VIII S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota przez Przewodniczącego
Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RG powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził obecność na Sesji 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc
radni byli władni podejmować uchwały.
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący RG złoŜył wniosek o powołanie na sekretarza obrad radnej ElŜbiety
Lewandowskiej. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem 13 głosów za, przy 2 radnych
nie uczestniczących w głosowaniu.
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 10.7 projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady
Gminy Białe Błota.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad VII S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII Sesji VI Kadencji
Rady Gminy Białe Błota.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w protokół.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Przewodniczącego

Rady

Gminy

o

działaniach

w okresie

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym.
Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w
okresie międzysesyjnym:
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Komisja BudŜetu i Finansów
Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.
b)Komisja Rewizyjna
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac
Komisji w okresie międzysesyjnym.
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ś rodowiska
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot.
prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki S połecznej
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawił sprawozdanie dot.
prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Ad. 8 Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe.
Informację o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe przedstawił
Inspektor Łukasz Chmielewski.
Głos w dyskusji zabrała radna M aria Wolsztyńska.
Ad. 9 Informacja dotycząca działań Gminy Białe Błota w zakresie ochrony środowiska.
Informację dotyczącą działań Gminy Białe Błota w zakresie ochrony środowiska przedstawiła
Kierownik Magdalena Wajchert. Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący RG, Wójt
Gminy, radny Henryk Sykut i radna Aleksandra Lubońska.
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 15:15 do 15:45
Ad. 10 Podjęcie uchwał:
Ad. 10.1 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 r.
Projekt uchwały przedstawiła S karbnik Gminy. Następnie Skarbnik Gminy odczytała
poprawki Komisji BudŜetu i Finansów i Komisji Oświaty, Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Opieki Społecznej zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.04. 2011 r. :
Komisje nie wyraŜają zgody na: zmniejszenie o 225 000, 00 zł środków na zadanie
inwestycyjne pn. „ Projekt i budowa ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska,
Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, daleka, śaków, Cała,
Duńska, Hebanowa, Herbowa, Gwarna, Literacka, Olchowa, śenców, Kadetów, Parkowa,
Epokowa, Bazaltowa, Arlekina, Alpejska, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika,
Sobótki w Białych Błotach I etap ul. Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa,
Alpejska w Białych Błotach.”
Komisje proponują:
- na bieŜące utrzymanie dróg przeznaczyć kwotę 175 000,00
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-

jako źródło pokrycia w/w wydatku wskazuje się środki ze zmniejszenia wydatku
inwestycyjnego pn „ Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w
Łochowie o część socjalną i widownię” o kwotę 100 000, 00 zł.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
Radny Jacek Grzywacz zgłosił wniosek o wykreślenie kwoty 128 100,00 zł na zakup od
Przedsiębiorstwa Wodociągowo – kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.0. w
Bydgoszczy dokumentacji „studium wykonalności” i „ raportu oddziaływania inwestycji na
środowisko”.
Głos w dyskusji zabrali: Wójt Gminy, Przewodniczący RG, radny Henryk Sykut i Zastępca
Wójta.
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 16:05 do 16:10
Radny Andrzej Kieroński zaproponował dopisanie do uzasadnienia zapisu cyt.: „ Kwota
128 100,00 stanowi ostateczne rozliczenie z Przedsiębiorstwem Wodociągowo –
Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o.”
Przewodniczący RG poddał pod glosowanie wniosek radnego Jacka Grzywacza.
Radni 5 głosami za, przy 9 glosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się odrzucili w/w
wniosek.
Przewodniczący RG poddał pod glosowanie wniosek radnego Andrzeja Kierońskiego.
Radni 13 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się przyjęli zaproponowaną
zmianę.
Radni 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr RGK.0007.66.2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 r.
Ad. 10.2. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem
Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z
zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały i zapytał, czy ktoś ma uwagi lub
pytania do projektu uchwały.
Radni 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 15 obecnych radnych
podjęli uchwałę Nr RGK.0007.67.2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie
przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z
terenu gminy Białe Błota.
Ad. 10.3. w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
Przewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały i zapytał, czy ktoś ma uwagi lub
pytania do projektu uchwały. Głos w dyskusji zabrał radny Janusz Walczyński.
Radni 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr RGK.0007.68.2011 w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego.
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Ad. 10.4. zmieniająca uchwałę w sprawie S tatutu Gminy Białe Błota.
S ekretarz Gminy zgłosiła poprawkę do projektu uchwały poprzez dopisanie w § 1 pkt 2 o
następującej treści:
2) W § 88 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zasady udostępniania lub odmowy udostępnienia danych osobowych, informacji
niejawnych regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa."
oraz dopisanie do uzasadnienia : „Ponadto obowiązujące przepisy ustawy o ochronie
informacji niejawnych w miejsce terminów: "tajemnica słuŜbowa i tajemnica państwowa"
wprowadzają termin " informacje niejawne" o danej klauzuli tajności, stąd konieczność
zmiany tego zapisu w Statucie Gminy Białe Błota.”
Radni jednogłośnie przyjęli poprawki.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr RGK.0007.69.2011
zmieniającą uchwałę w sprawie S tatutu Gminy Białe Błota.
Ad. 10.5. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na
działalność Wójta Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały i zapytał, czy ktoś ma uwagi lub
pytania do projektu uchwały.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr RGK.0007.70.2011
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na działalność
Wójta Gminy Białe Błota.
Ad. 10.6. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
przeprowadzenie kontroli i zbadania skargi pana Waldemara Kusza na działalność
Wójta Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały i zapytał, czy ktoś ma uwagi lub
pytania do projektu uchwały.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr RGK.0007.71.2011
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenie
kontroli i zbadania skargi pana Waldemara Kusza na działalność Wójta Gminy Białe
Błota.
Ad. 10.7. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji S tałych
Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał tytuł projektu uchwały i zapytał, czy ktoś ma uwagi lub
pytania do projektu uchwały.
Radni 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr RGK.0007.72.2011
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji S tałych Rady
Gminy Białe Błota.
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Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytania:
Radny Janusz Walczyński zapytał w jakim stopniu jest zaawansowany remont budynku po
Posterunki Policji. Poruszył takŜe sprawę ulicy Przemysłowej i ronda przy ulicy Czerskiej w
Białych Błotach.
Radna ElŜbieta Lewandowska zapytała jaki jest plan wykorzystania pomieszczeń po Szkole
Podstawowej
Interpelacje:
Radna Aleksandra Lubońska i radny Bronisław Balcerowski złoŜyli interpelacje na
piśmie.
Zapytania:
Radny Zbigniew Moroz poruszył kwestie braku oświetlenia na S10. Zapytał równieŜ jakie
ulice są utwardzane w tej chwili na terenie miejscowości Białe Błota.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię braku przejazdu z ulicy Platynowej do ulicy
Dymnej w Przyłękach. Spytał równieŜ jakie są moŜliwości nawadniania trawy na boisku w
Przyłękach. ZłoŜył takŜe pisemny wniosek o budowy ścieŜki pieszo- rowerowej wzdłuz ulicy
Antoniego Przysieckiego.
Radny Andrzej Kieroński zapytał na jakim etapie jest budowa ulicy Czahary w Białych
Błotach?
Radny Henryk S ykut poruszył kwestie lokalizacji cmentarza w Drzewcach i zapytał, czy jest
to jedyna lokalizacji. Poprosił takŜe o przedstawienie harmonogramu wykonywanych
inwestycji na terenie Gminy Białe Błotach.
Radny Jacek Grzywacz poruszył kwestie przeniesienia wiaty w Łochowicach w inne
miejsce. Spytał takŜe, czy jest moŜliwość ze środków, które zostaną z remontu szkoły
zaadaptować skrzydło starej szkoły na stołówkę.
Radna GraŜyna BłaŜejak zapytała, czy budowa ulicy Hubertusa w Lisim Ogonie jest juŜ
zakończona? Zapytała takŜe, czy zostaną wprowadzone zmiany w kursach autobusów
szkolnych do M urowańca?
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy w rejonie ulicy Hubertusa na drodze powiatowej
będzie przejście dla pieszych?
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła odpowiedzi Wójta Gminy Białe Błota na wnioski
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
Brak
Ad. 13 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnemu Januszowi Walczyńskiemu, iŜ na ulice Przemysłową
została podpisana umowa z wykonawcą. JeŜeli chodzi o remont budynku po Posterunku
Policji to jest duŜe zainteresowanie realizacją tego zadania. W ciągu kilku dni zostanie
zakończona procedura przetargowa. JeŜeli chodzi o rondo przy ulicy Czerskiej Wójt Gminy
wyjaśniła, Ŝe będzie tam skrzyŜowanie ze światłami, które zostanie wykonane w tym roku.
Wójt Gminy wyjaśniła radnej ElŜbiecie Lewandowskiej, Ŝe na tę chwilę moŜna jedynie
zaplanować remont tych pomieszczeń, ale ewentualna przebudowa w przyszłym roku.
Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Zbigniewowi Moroz, Ŝe sprawa oświetlenia zostanie
sprawdzona.
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Kierownik Mariusz S tęŜewski przedstawił harmonogram realizacji ulic w Białych Błotach
tj. najpierw ul. Gronowa, Czwartaków i Czahary oraz Chudoby i Cukiernicza. Następnie
ulice Gontowa, Hippiczna, Jantarowa, Popiela i Bezpieczna, Niedzielna i Ostrózki.
Wójt Gminy wyjaśniła radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, Ŝe mapy w sołectwie
sugerują, Ŝe jest przejazd z ulicy Platynowej do ulicy Dymnej, ale w rzeczywistości działka
przez którą było moŜna dotychczas przejeŜdŜać jest działka prywatną. JeŜeli chodzi o chodnik
wzdłuŜ ulicy Przysieckiego, to zostanie wystosowane w tej sprawie pismo do Starosty, bo to
jest droga powiatowa. JeŜeli chodzi o boisko w Przyłekach, to przy realizacji inwestycji nie
było przewidziane sztuczne nawodnienie. Ponadto w środkach sołeckich są pieniądze na
utrzymanie boiska.
Wójt Gminy wyjaśniła radnemu Henrykowi S ykutowi, Ŝe lokalizacja cmentarza została
określona w studium. Jest to miejsce oddalone od działek, pod liniami wysokiego napięcia.
JeŜeli chodzi o harmonogram realizacji inwestycji, to informacja na ten temat zostanie
przedstawiona na najbliŜszej sesji.
Inspektor Andrzej S zmytka wyjaśnił radnemu Jackowi Grzywaczowi , Ŝe wiata zostanie
w tym miesiącu przeniesiona. Wójt Gminy poinformowała, Ŝe nie ma środków finansowych
na adaptację skrzydła starej szkoły na stołówkę w Łochowie.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnej GraŜynie BłaŜejak, Ŝe ulica Hubertusa według planu miała
być zakończona do 15.12.2010 r. Wykonawca planuje zrealizować inwestycję do końca
czerwca. Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, Ŝe trasa autobusu szkolnego
zostanie zmieniona od września br.
Wójt Gminy wyjaśniła radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, Ŝe Starosta zapewnił, Ŝe
będzie przejście dla pieszych przy ulicy Hubertusa.

Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania.
Pani Marzanna Kreja poprosiła o przedstawienie harmonogramu imprez w czerwcu 2011 r.
Poruszyła takŜe sprawę złego funkcjonowania Poczty Polskiej w Łochowie.
Radny Janusz Walczyński spytał Wójta Gminy, czy brała udział w negocjacjach w sprawie
ronda przy ulicy Czerskiej i czy został przedstawiony problem, który istnieje w Stryszku w
związku z sygnalizacja świetlną.
Radny Krzysztof Kocikowki poprosił obecnych na sesji radnych powiatu o poparcie jego
wniosku dot. budowy chodnika przy ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach.
Radny Andrzej Kieroński poruszył ponownie sprawę ulicy Cukrowej.
Ad. 15. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
Wójt Gminy poprosiła panią Marzannę Kreję o doprecyzowanie jakiego typu
nieprawidłowości występują na Poczcie.
Wójt Gminy wyjaśniła radnemu Januszowi Walczyńskiemu, Ŝe teŜ ma wątpliwości co do
świateł przy ulicy Czeskiej, ale Gmina nie jest inwestorem tej inwestycji.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnemu Andrzejowi Kierońskiemu, Ŝe nie moŜna się
skontaktować z projektantem i prawdopodobnie zostanie z nim rozwiązana umowa.
Ad. 16. Zakończenie obrad VIII S esji VI Kadencji.
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Przewodniczący RG zamknął obrady VIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Protokół zawiera 8 stron.
Protokół spisała:
Magdalena Maison

S ekretarz obrad:
ElŜbieta Lewandowska

Przewodniczący obrad:
Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Lau
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