Białe Błota, dnia 19.01.2022 r.
BRG.0012.1.1.2022
Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19.01.2022 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Ilona
Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna
Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof
Kocikowski, radny Sławomir Ruge, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski,
radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, Zastępca Wójta Anna Jankowska-Cepak,
Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Daniel Kończak, Prezes ZWiUK Grażyna Mączko, Inspektor Andrzej Nowak
Przewodnicząca Komisji powitała zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady
Gminy Białe Błota, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych osobowych, sprawdziła
obecność i przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji:
1. Szczegółowe omówienie dofinansowania do źródeł ciepła,
2. Omówienie projektów uchwał na sesje.
3. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Daniel Kończak przekazał, że obecnie oczekuje na
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zmiany
systemu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. W 2021 roku wypłacono dotację 155
osobom na kwotę około 449 000 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 650 000 zł.
Zainteresowanie programem wśród mieszkańców jest duże, ponadto ma ulec zwiększeniu
kwota dofinansowania z kwoty 3 000 zł na 5 000 zł. Celem jest powiązanie programu z
programem „Czyste Powietrze”. Podczas realizacji programu gmina będzie żądała od
mieszkańca przedstawienia dokumentów złomowania starego źródła ogrzewania, aby
wymieniony piec nie trafił na rynek wtórny. Planuje się rezygnacje w programie z
konieczności wielokrotnych wyjazdów pracownika urzędu do jednej osoby i
dokumentowanie wymiany pieca. Ponadto osoba, która ma dostęp podłączenia do sieci
gazowej nie będzie mogła zakupić pieca na paliwo stałe.
Radny Krzysztof Michalak pytał dlaczego wymienione piece mają być złomowane. Dlaczego
osoba mająca dostęp do sieci gazu ziemnego, chcąca wymienić źródło ciepła na inne
alternatywne, ekologiczne nie otrzyma dofinansowania.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Daniel Kończak odpowiedział, że korzystając z
programu można otrzymać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła
ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne. Program nie przewiduje wymiany źródła ciepła z
ekologicznego na ekologiczne. Pan Daniel Konczak mówił, że posiada informacje, że piece
nieekologiczne trafiały na rynek wtórny. Jeżeli mieszkaniec ma możliwość podłączenia do
sieci gazowej wówczas zakup pieca na ekogroszek i uzyskanie dofinansowania może
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stanowić problem. Osoba która ma możliwość podłączenia do sieci gazowej nie otrzyma
dofinansowania na zakup pieca na ekogroszek.
Radny Krzysztof Michalak pytał, czy środki które są przeznaczone z budżetu gminy są
wystarczające na realizację programu.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Daniel Kończak odpowiedział, że program jest
realizowany na bieżąco. Jeżeli kończą się środki wnioski przechodzą na kolejny rok. Obecnie
wiele osób oczekuje na wejście w życie nowo przyjętej uchwały Rady Gminy, która określa
wyższą kwotę dofinansowania.
Radna Maria Wolsztyńska pytała jakie inne działania są podejmowane przez gminę oprócz
dofinansowania wymiany źródeł ciepła.
Pan Daniel Konczak mówił, że gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w
przypadku opalania budynków niepożądanymi środkami. Takie osoby są wzywane do
przedstawienia dokumentów zakupu opału.
Radny Krzysztof Kocikowski prosił o sprecyzowanie interpretacji określenia: Możliwość do
podłączenia do sieci gazowej.
Daniel Kończak zacytował par 4, który stanowi, że budynek podłączony do sieci dystrybucji
uniemożliwia dofinansowanie na wymianę pieca na paliwo stałe.
Radny Henryk Sykut pytał, czy znane są dane ile jeszcze starych źródeł ciepła funkcjonuje na
terenie gminy.
Daniel Kończak odpowiedział, ze pełną informację na temat ilości nieekologicznych źródeł
ciepła będzie miał w miesiącu lipcu, ponieważ w tym terminie kończy się termin na składanie
dokumentacji dotyczącej zgłoszenia emisyjności budynku.
Ad. 2
Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska omówiła projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok.
Poinformowała, że radnym został przekazany załącznik nr 5, z uwagi na zmiany
wprowadzone do budżetu przedstawione w projekcie z dnia 13 stycznia. Następnie
poinformowała, że planuje się wyemitowanie obligacji komunalnych na sfinansowanie
wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 w kwocie 21 899 722,59 zł. W załączniku
nr 4 w zadaniach majątkowych w pozycji 91 zostało wprowadzone zwiększenie o kwotę
4 500 000 zł na zadanie pod nazwą modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów
mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim z
kwoty 3 040 000 zł o kwotę 4 500 000 zł do kwoty 7 540 000 zł. Następnie przedstawiła
zmiany w załączniku nr 4 dot. kontynuacji zadań z poprzedniego roku w sprawie
doposażenia szkół podstawowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Następnie głos zabrała Prezes ZWiUK Grażyna Mączko, która mówiła że przepompownia przy
ul. Przemysłowej w Białych Błotach znajduje się w tragicznym stanie, szczególnie budynek
krat, który powinien być natychmiast modernizowany. Budynek stanowi zagrożenie dla
zdrowia i życia pracowników. Następnie zostały przedstawione zdjęcia stanu budynku od
wewnątrz. Pani Grażyna Mączko mówiła, że cały budynek zagraża katastrofą ekologiczną i
nie ma możliwość, aby doprowadzać większą ilość ścieków niż odbywa się to obecnie.
Przepompownia jest największym odbiornikiem i przesyłem ścieków do bydgoskich sieci
kanalizacyjnych. Mówiła, że otrzymano 3 000 000 zł z Funduszu Inwestycji lokalnych.
03.01.2022r. odbyło się otwarcie ofert. W obiekcie zaplanowane jest urządzenie
sitopiaskowni ze stali kwasoodpornej stąd wysoki koszt oferty. Budynek krat jest jednym z
najważniejszych elementów, który musi być natychmiast zmodernizowany.
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Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska mówiła, że jeżeli gmina nie dołoży pieniędzy to
wówczas będzie strata w wysokości 13 000 000 zł.
Radny Krzysztof Michalak stwierdził, że od początku kadencji Rady Gminy ciągle pojawiają się
głosy że ZWIUK potrzebuje dofinansowania. Pytał kiedy nastąpi moment, że woda w gminie
nie będzie wodą najdroższą. Pytał, kto odpowiada za przedstawiony stan przepompowni.
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko mówiła, że w roku 2018 podczas pierwszej sesji mówiła o
tragicznej sytuacji porównując stan z ówczesną katastrofą ekologiczną w Gdańsku. Mówiła
również, że na terenie gminy jest „skarb” w postaci zbiornika 138 z którego można czerpać
dobrej jakości wodę. W 2018 roku zleciła opracowanie projektów modernizacji
przepompowni i opracowanie projektu budowlanego na modernizację stacji ujęcia w Cielu.
Północne miejscowości Gminy Białe Błota czyli Łochowice, Łochowo i Lisi Ogon mają wodę
dużo gorszej jakości niż ta która np.: jest w Cielu. Przekazała, że woda bydgoska jest wodą
dużo droższą. Produkcja wody to energia elektryczna, która też kosztuje. Dobrze działająca
infrastruktura kanalizacyjna jest gwarantem rozwoju gminy.
Radny Krzysztof Michalak pytał co było robione w kontekście wodociągów np. 5 lat temu
skoro obecnie przedstawiane jest wszystko w ruinie.
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko odpowiedziała, że to pytanie nie powinno być kierowane do
jej osoby.
Radny Bronisław Balcerowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Michalaka
stwierdził, że woda w gminie w stosunku do innych gmin nie jest woda najdroższą.
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko mówiła, że obecnie w gminie musi być monitoring wywozu
ścieków. Część gminy gdzie istnieje sieć kanalizacyjna stanowi aglomerację. Z aglomeracji
ścieki muszą być wywożone do bydgoskich oczyszczalni, co wpływa na koszt transportu.
Ponadto wywóz ścieków z szamb z aglomeracji jest bardzo drogi. Jeżeli nie zostanie
spełniony ten warunek wówczas nałożone będą narastające kary naliczane przez Komisję
Europejską.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że pod koniec VII kadencji na ostatniej sesji zostało
przekazane 1 500 000 zł dla ZWiUK. Wówczas zarzucano, że spółka powinna wypracowywać
środki na inwestycje. Nie zgadza się z wypowiedziami, że poprzednio środki nie były
przekazywane.
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko mówiła, że kwota 1 500 000 zł to były pierwsze pozyskane
pieniądze, które zostały przeznaczone na projekty budowlane bez których nie ma inwestycji.
Część tych pieniędzy została przeznaczona na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej.
Mówiła, że spółka ma 10 mln zł straty bilansowej z lat ubiegłych. Obecnie jakikolwiek
wypracowany zysk zostaje przeznaczony na likwidacje straty.
Radny Krzysztof Michalak pytał, czy w momencie objęcia funkcji przez Panią Prezes w spółce
zlecony został audyt w celu wykazania strat.
Prezes ZWiUK Grażyna Mączko odpowiedziała, że audyt był przeprowadzony w 7 różnych
kwestiach, natomiast w kwestii finansowej zdaniem Pani Prezes w roku 2006 powinna
sprawą zająć się Prokuratura. Obecnie jest to sprawa przedawniona.
Zastępca Wójta Anna Jankowska-Cepak odniosła się do kwoty 4,5 mln zł zwiększenia na
zadanie, wskazując, że obecnie w załączniku majątkowych zostało zabezpieczone 3 040 000
zł. 3 mln zł stanowią środki otrzymane z dofinansowania. Po ogłoszeniu postępowania
przetargowego i otwarciu ofert, wpłynęła jedna oferta na kwotę 7 207 000 zł. Do tego
należy doliczyć koszty na inspektorów nadzoru w związku z tym zwiększenie kwoty o 4,5 mln
zł. Obecnie gmina nie posiada wolnych środków do momentu ich rozliczenia w miesiącu
czerwcu i musi wspomagać się kredytem, obligacjami w związku z tym wniosek o dokonania
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zmian w załączniku majątkowym. Zastępca Wójta mówiła, że jeżeli nie zostanie wykonany
pierwszy etap na który zostało ogłoszone postępowanie przetargowe niemożliwe będzie
przejście do drugiego etapu na który otrzymano przeszło 10 mln zł z Polskiego Ładu. Jeżeli
środki nie zostaną dołożone do pierwszego etapu nie można zrealizować drugiego etapu i
środki zostaną stracone.
Inspektor Andrzej Nowak omówił temat ewentualnie naliczonych opłat karnych nałożonych
na wszystkie aglomeracje nie spełniające warunków dyrektywy.
Następnie Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
Głosowanie:
Radny Bronisław Balcerowski- za
Radna Magdalena Burdanowska- brak głosu
Radna Kamilla Grzelak- za
Radny Krzysztof Kocikowski- za
Radna Karolina Lachowicz- brak głosu
Radna Aleksandra Lubońska- głos wstrzymujący
Radny Krzysztof Michalak- za
Radna Ilona Nowakowska- za
Radny Sławomir Ruge- za
Radny Sławomir Ossowski- za
Radny Henryk Sykut- za
Radna Maria Wolsztyńska- za
-Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata
2022-2034.
Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka- Kowalska omówiła projekt uchwały przekazując, że
projekt uchwały uległ zmianie m. in. w załączniku nr 1 dot. danych określających zwiększenie
struktury dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
Głosowanie:
Radny Bronisław Balcerowski- za
Radna Magdalena Burdanowska- brak głosu
Radna Kamilla Grzelak- za
Radny Krzysztof Kocikowski- za
Radna Karolina Lachowicz- brak głosu
Radna Aleksandra Lubońska- za
Radny Krzysztof Michalak- za
Radna Ilona Nowakowska- za
Radny Sławomir Ossowski- za
Radny Sławomir Ruge- za
Radny Henryk Sykut- za
Radna Maria Wolsztyńska- za
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokół na podstawie
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nagrania sporządziła:
Anna Cabańska

Przewodnicząca Komisji
Ilona Nowakowska
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