WyłoŜono do wglądu dnia 05 stycznia 2012

Protokół
NR RGK.0002.20.2011
z XX S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 grudnia
2011 r w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.

Sesja trwała od godziny 12:00 do 16:00
S esję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bartosz Lau
S ekretarz obrad: Krzysztof Kocikowski
Protokolant posiedzenia: Natalia Sadłowska
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt gminy Białe Błota: Katarzyna Kirstein - Piotrowska
3. Radca Prawny: Edyta Ksobiak;
4. Skarbnik Gminy Białe Błota: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy Białe Błota: Anna Rywak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście
10. M ieszkańcy Gminy Białe Błota;
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie
quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XVIII i XIX 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. Podjęcie uchwał:
1.

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2012 rok;
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

-opinia Komisji BudŜetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2011 – 2021;
w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok;
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i utworzenia Centrum Edukacji Gminnej i nadania mu statutu;
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu;
sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2012”;
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota, a społecznością lokalną
Starostwa M ariampol;
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.;
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.;
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białych Błotach i nadania jej Statutu;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów gminy Białe Błota;
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Gminy Białe Błota
i zwrotu kosztów ich podróŜy słuŜbowych;
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XX sesji VI Kadencji.

Ad.1. Otwarcie XX S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz
stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RG powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził quorum przy
obecności 15 Radnych Gminy Białe Błota władni byli podejmować uchwały.

Ad. 2. Wybór S ekretarza obrad.
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Przewodniczący RG złoŜył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad
Radnego Krzysztofa Kocikowskiego. Wniosek został zatwierdzony przy 15 głosujących w
tym 1 głosie wstrzymującym, rada przegłosowała kandydaturę radnego Kocikowskiego na
sekretarza obrad. .
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
S ekretarz Anna Rywak złoŜyła wniosek do Przewodniczącego RG o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej
pod nazwą śłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
Przewodniczący Bartosz Lau pod głosowanie w/w wniosek.
Rada Gminy Białe Błota 15 za wprowadziła przedmiotową uchwałę jako 19 w punkcie 8 pn.
„podjęcie uchwał”.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Jacek Grzywacz zawnioskował o wycofanie
z porządku obrad uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Edukacji Gminnej i nadania mu statutu.
Przewodniczący RG przyjął w/w wniosek, a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się wycofała przedmiotową uchwałę
z punktu 8.4 porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki S połecznej Maria
Wolsztyńska złoŜyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie
połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach
oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą „Gminne
Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu. Wyjaśniła, iŜ miała nadzieję, Ŝe niniejszą
uchwałę dostanie wraz z pozostałymi materiałami na sesję zgodnie z ustaleniami.
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wypowiedziała się co do wprowadzenia powyŜszej
uchwały do porządku obrad wyraŜając swój sprzeciw.
S ekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iŜ termin graniczny podjęcia przedmiotowej uchwały
przypada pod koniec stycznia 2012 r., w związku z koniecznością zachowania 3
miesięcznego terminu podania do publicznej wiadomości.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę na Protest mieszkańców Gminy Białe Błota
w z związku z zamiarem połączenia instytucji kultury.
Wójt zaznaczyła, iŜ wprowadzenie w taki sposób w/w uchwały uniemoŜliwi mieszkańcom
wypowiedzenie się w tej kwestii.
Dyskusja, w której udział wzięli radni M aria Wolsztyńska, ElŜbieta Lewandowska,
Bronisław Balcerowski, Bartosz Lau, Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Sekretarz Anna
Rywak.
Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w/w
uchwały w punkcie 8.4. porządku obrad.
Radni 9 głosami za oraz 6 przeciw wprowadzili do porządku obrad uchwałę w sprawie
połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach
oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą „Gminne
Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie cały porządek obrad z uwzględnieniem zmian
w nim zawartych.
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Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała nowy porządek posiedzenia.
Ad.4. Przyjęcie protokołów z obrad XVIII i XIX S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe
Błota.
Przewodniczący RG powiadomił, iŜ nie wpłynęły Ŝadne uwagi do protokołów z XVIII i
XIX Sesji Rady Gminy Białe Błota w związku z czym poddał je pod głosowanie.
Rada gminy 15 głosami pozytywnymi przyjęła niniejsze protokoły.
Ad.5. Informacja
międzysesyjnym.

Przewodniczącego

Rady

Gminy

o

działaniach

w okresie

Przewodniczący RG przedstawił informacje dotyczące działań Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym. Przedstawił takŜe harmonogram Sesji Rady Gminy Białe Błota w 2012
roku. Został odczytany apel mieszkańców, dot. sprzeciwu łączenia ośrodków kultury.
Odczytany został takŜe apel Klubu Sportowego „Spójnia”.
Ad. 6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji
w okresie międzysesyjnym:
a) 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 przedstawiła
sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby przed Informacją Wójta dołączyć do
porządku obrad stanowisko Rady Gminy w sprawie lokalizacji stacji redukcyjno
pomiarowej w Łochowie w związku z otrzymanym pismem S tarosty Bydgoskiego.
PowyŜszy punkt będzie znajdować się po podjęciu uchwał.
Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska na Sesji Rady Gminy Białe Błota wręczyła medal za
współpracę dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz Zbigniewa Kowalskiego w związku
z jego odejściem na emeryturę.
Następnie Wójt Gminy poinformowała o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Ad.8. Podjęcie uchwał:
1.

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2012 rok;
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- przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO - Projekt uchwały oraz opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła S karbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Rozdała takŜe autopoprawki do budŜetu na 2012 rok wypracowane przez Komisję
BudŜetu i Finansów z uwzględnieniem propozycji Wójta.
- opinia komisji BudŜetu i Finansów - Opinię Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił jej
przewodniczący radny Jacek Grzywacz.
- Dyskusja, w której udział wzięli: radni Bronisław Balcerowski, Bartosz Lau, Jacek
Grzywacz, Janusz Walczyński,
Głosowanie poprawek
Przewodniczący Bartosz Lau zarządził blokowe głosowanie nad poprawkami, jedynie
sporne autopoprawki będą głosowane oddzielnie.
Radny Balcerowski złoŜył wniosek o wykreślenie zwiększeń na dziale Rada Gminy.
W związku z powyŜszymi załoŜeniami Przewodniczący RG poddał pod głosowanie
zgłoszoną autopoprawkę: „Zwiększenie o 48 800 zł Rozdz. 75022 Rada Gminy”.
Rada Gminy 12 głosami za, 2 wstrzymującymi się oraz 1 przeciwnym zaakceptowała
wprowadzoną autopoprawkę.
Następnie Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie autopoprawkę dot.
zwiększenia o 20 000 zł rozdz. 75095 § 3030 „Diety sołtysów”
Radni przy 13 głosach za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się przyjęła powyŜszą
zmianę.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie poprawkę zaproponowaną przez Wójta, tj.
zwiększenie o 15 000 zł § 6050 Projekt nawierzchni ul. Rumiankowej w Zielonce.
Rada Gminy Białe Błota 2 głosami za oraz 13 przeciw odrzucili w/w poprawkę.
W powyŜszej sprawie głos zabrał sołtys miejscowości Zielonka Tomasz Olejniczak.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pozostałe poprawki zaproponowane przez
Komisję oraz Wójta.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła pozostałe zmiany.
-

głosowanie nad uchwałą

Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2012 rok;
Rada Gminy Białe Błota 15 głosami ZA przyjęła budŜet na 2012 rok.
2.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2011 – 2021;

S karbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie rozdane na sesji poprawki do Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Radni jednogłośnie przyjęli poprawki.
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie całą uchwałę.
Rada Gminy 15 głosami za podjęła uchwałę nr RGK.0007.177.2011
3.

w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok;

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie powyŜszą uchwałę.
Rada Gminy 15 głosami za przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się podjęła w/w
uchwałę.
4.

w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w
Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod
nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu;

Pani Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska wyraziła negatywną opinię, dotyczącą
tejŜe uchwały.
Radca prawny Edyta Ksobiak poinformowała, Ŝe w związku z powyŜszą uchwałą nie
zostały dochowane terminy wskazane przez radę w uchwale nr RGK.0007.99.2011 z dnia
25 sierpnia 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia Wiejskiego Ośrodka Kultury w
Łochowie z Białobłockim Ośrodkiem Kultury w Białych Błotach, dotyczące podania
informacji do publicznej wiadomości.
Na temat powyŜszej uchwały nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny
Bronisław Balcerowski, Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Radca Prawny Edyta
Ksobiak, radna M aria Wolsztyńska, radna ElŜbieta Lewandowska, sołtys Białych Błot i
Radna Powiatowa M aria Płotkowska, radny Andrzej Kieroński, sołtys miejscowości
Łochowo oraz Radny Powiatowy Andrzej Szmytka.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyŜszą uchwałę.
Rada Gminy 9 głosami ZA oraz 6 PRZECIW przyjęła
nr RGK.0007.179.2011.

uchwałę

Przerwa od godz. 14:15 do godz. 14:35
5.

w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu;

Kierownik GOPS Beata Przyborska wniosła o wprowadzenie autopoprawek
w niniejszej uchwale, tj.: w tytule winno być słowo „utworzenia”; w rozdziale 1 § 3 ust. 1
statutu w punkcie pierwszym dopisać:” – typu A;” w punkcie 2 „– typu B;” w punkcie
3”– typu C.” W § 5 na końcu zdania wykreślić literę „p”. w Rozdziale 2 § 6 ust. 2 pkt. 2
dokończyć słowo: „regresji”. Z rozdziału 3 § 8 ust. 1 wykreślić lit „kkk”.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie powyŜsze poprawki.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła niniejsze zmiany.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie całą uchwałę.
Uchwała nr RGK.0007.180.2011 przy 15 głosach ZA została podjęta
6.

sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
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Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła o wprowadzenie w § 8 pkt. 3 słowa „regionalnym”
zamiast „powiatowym” oraz w punktach 4, 5 i 6 wykreślenie słów „w dyscyplinach
olimpijskich”.
PowyŜsze poprawki zostały poddane pod głosowanie, które Rada jednogłośnie przyjęła.
Następnie Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy przy 15 głosach za przyjęła uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe
Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
7.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2012”;

Przewodniczący RG wyjaśnił, iŜ powyŜsza uchwała powstała w związku z pismem
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wszczynającym postępowanie stwierdzające
niewaŜność uchwały.
Dyskusja, w której udział wzięli: radni M aria Wolsztyńska, Bartosz Lau, Radca Prawny
Edyta Ksobiak, Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy 15 głosami za przyjęła uchwałę nr RGK.0007.182.2011.
8.

w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota, a społecznością lokalną
Starostwa Mariampol;

S ekretarz zgłosiła o wniesienie autopoprawki, tj. aby w tytule dodać słowa „na Litwie”.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyŜsze zmiany
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie całą uchwałę wraz ze zmianami.
Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota,
a społecznością lokalną Starostwa M ariampol.
9.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.;

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy 15 głosami za podjęła powyŜszą uchwałę.
10. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Gminy Białe Błota na 2012 r.;
Przewodniczący Bartosz Lau zapytał o ewentualne uwagi do powyŜszej uchwały,
następnie poddał pod głosowanie.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr RGK.0007.185.2011
11. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych

Błotach i nadania jej Statutu;
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Przewodniczący Rady Gminy wypowiedział się, co do powyŜszego projektu uchwały, a
mianowicie, Ŝe jest za tym, aby utworzyć odrębną bibliotekę, natomiast po odpowiedzi
Pani Wójt, iŜ obecnie budynek zaproponowany przez Przewodniczącego jest
zamieszkiwany wycofał swój wniosek.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy 15 głosami za przyjęła powyŜszą uchwałę.
12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki;

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr RGK.0007.187.2011
13. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr RGK.0007.188.2011
14. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo;

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr RGK.0007.189.2011
15. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;

Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie niniejsza uchwałę.
Radni 15 głosami za podjęli powyŜszą uchwałę.
16. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów gminy Białe Błota;

Radny Jacek Grzywacz wniósł o wprowadzenia zmiany w § 1 punkcie 2 stawkę 20%
zmienić na 10 %
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy pod uwagę brana jest liczba mieszkańców
danego sołectwa.
Radny Grzywacz jako inicjator w/w uchwały wyjaśnił, iŜ róŜnica jest kosmetyczna.
Radny Balcerowski zawnioskował, aby wysokość diety dla wszystkich sołtysów
wynosiła 600 zł.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego Balcerowskiego.
Rada Gminy 1 głosem za i 14 przeciw odrzucili niniejszy wniosek.
Następnie pod głosowanie został poddany wniosek radnego Grzywacza.
Radni 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się zaakceptowali poprawkę
Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie całość uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów gminy Białe Błota.
Rada Gminy 14 głosami za i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr
RGK.0007.191.2011
17. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Gminy Białe Błota

i zwrotu kosztów ich podróŜy słuŜbowych;
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Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Jacek Grzywacz zgłosił o zmianę:
1. w § 1 punkcie 1 niniejszej uchwały stawki 70 % na 80% dla Przewodniczącego Rady
Gminy;
2. w punkcie 3 wykreślić literę b,
3. w literze „a” punktu 3 zmienić potrącenie diet na 10 %.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w poprawki.
Pierwsza poprawka została przyjęta 11 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się.
Druga poprawka została jednogłośnie zaakceptowana.
Trzecia poprawka przyjęta 12 głosami za i 3 wstrzymującymi się.
Dyskusja, w której udział wzięli radni Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Andrzej
Kieroński, Dariusz M akowski, sołtys M aria Płotkowska
Przewodniczący Bartosz Lau poddał pod głosowanie całość uchwały.
Rada Gminy 12 głosami za 1 przeciwnym i 2 wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr
RGK.0007.192.2011
18. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyŜszą uchwałę.
19. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwa śłobek

Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
Rada jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.

Ad.9. S tanowisko Rady Gminy w sprawie lokalizacji stacji redukcyjno pomiarowej w
Łochowie w związku z otrzymanym pismem S tarosty Bydgoskiego.
Stanowisko Wójta przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, iŜ planowana inwestycja nie stoi w
sprzeczności z zapisami obowiązującego na tej nieruchomości miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXV/183/97 Rady Gminy
Białe Błota z dnia 14 listopada 1997 roku. Zapisy przedmiotowego dokumentu nie zabraniają
lokalizacji projektowanych elementów infrastruktury technicznej na części działki nr 263/6 w
miejscowości Łochowo. Planowana inwestycja nie ma charakteru zabudowy mieszkaniowej.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie powyŜsze stanowisko.
Rada Gminy 14 głosami za przyjęła w/w stanowisko.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Maria Wolsztyńska zaapelowała do Wójta o niedokonywanie zmian w umowie ze
Spółką ELM ED oraz wyszła z prośbą do sołtysów o zwołanie zebrań wiejskich, dot.
funkcjonowania ELMED-u.

Radna GraŜyna BłaŜejak złoŜyła wniosek o wykonanie zestawienia inwestycji.
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Radna Aleksandra Lubońska złoŜyła interpelację na piśmie, dot. sprawdzenia moŜliwości
bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej osób pow. 65 roku Ŝycia.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię dot. interpelacji z dn. 21.09.2011 w sprawie
oświetlenia skrzyŜowania ul. A. Przysieckiego z drogą serwisową w Przyłękach.
Zawnioskował takŜe o naprawę ogrodzenia przy przejściu dla pieszych w Zielonce przy
zjeździe z wiaduktu.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
Przewodniczący RG poinformował, Ŝe wszystkie odpowiedzi interpelacje wpłynęły w
terminie.
Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Na wniosek radnej Wolsztyńskiej, Wójt odpowiedziała, Ŝe przyjrzy się umowie i będzie ją
konsultować z sołtysami. Solidnie przyjrzy się jak ta umowa funkcjonuje.
Wójt Gminy wyjaśniła Pani BłaŜejak, Ŝe inwestycje kończą się 31.12.2011 dlatego stan taki
moŜna przygotować w miesiącu styczniu.
Na interpelację radnej Lubońskiej, Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska wyjaśniła, ze
kaŜdy moŜe wystąpić o Bydgoską Kartę M iejską tylko naleŜy o nią zawnioskować. Wójt
wyjaśniła, iŜ zastanowi się jak przygotować informację dla mieszkańców. Odpowiedziała, Ŝe
jednak sprawdzi czy nic się nie zmieniło w dostępie do tej karty.
Na pytanie radnego Kocikowskiego odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i
Rozwoju Mariusz S tęŜewski. Wyjaśnił, iŜ w sprawie oświetlenia został złoŜony wniosek do
starosty, a o naprawę barierek w Zielonce wniosek zostanie złoŜony.
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Powiatu Marek S taszczyk złoŜył wniosek o wykonanie projektu ul. Rumiankowej
w Zielonce i ujęcie go na następnej sesji.
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja złoŜyła wniosek o zrobienie ul. Jesionowej oraz
zadała pytanie dot. Regulaminy Działania Kolegium Redakcyjnego.
Przewodniczący RG Bartosz Lau zawnioskował, aby poinformować mieszkańców
o terminach wykonania projektów i budowy dróg.
Ad.14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
Na wniosek Radnego S taszczyka, Wójt odpowiedziała, iŜ zaproponowała w budŜecie
gminy na 2012 rok wykonanie projektu ulicy w Zielonce lecz nie został on zaakceptowany
przez Radę Gminy.
Na wniosek Pani Kreji p. Wójt odpowiedziała, iŜ jej wniosek będzie wzięty pod uwagę w
kształtowaniu przyszłorocznego budŜetu. W związku z Regulaminem Kolegium Wójt Gminy
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odpowiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy istnieje uchwała na bazie, której Kolegium Redakcyjne
pracuje i nie widzi konieczności zmiany tego regulaminu. Kolegium Redakcyjnie musi mieć
przede wszystkim chęć jego zmiany.
Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska odpowiedziała Przewodniczącemu Bartoszowi
Lau, Ŝe warto byłoby powołać komisję w celu określenia tych terminów. Wyjaśniła takŜe, Ŝe
oczywiście zostanie przygotowana informacja tego co jest w chwili obecnej i zostanie
przekazana do „Głosu Białych Błot”.

Ad.15.Zakończenie obrad XX S esji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Bartosz Lau złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia z okazji zbliŜającego się
Nowego Roku, następnie zakończył posiedzenie XX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe
Błota.
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