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PROTOKÓŁ nr XXXIII/2022                                                               
z sesji  Rady Powiatu Chodzieskiego,                                        

która odbyła się w dniu 13 czerwca 2022 r.                           
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży 

XXXIII sesja Rady Powiatu Chodzieskiego odbyła się w dniu 13 czerwca 2022 r.        

w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży. 

Obrady rozpoczęto 13 czerwca 2022 r.  o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:40 tego 

samego dnia.                                                                                                                                       

W posiedzeniu wzięło udział 16 radnych.                                                                                                

Obecni:                                                                                                                                                       

1. Ewa Burzyńska  

2. Kinga Buszkiewicz  

3. Roman Chmara  

4. Dariusz Gapiński  

5. Julian Hermaszczuk  

6. Mirosław Juraszek  

7. Tomasz Kaczuba  

8. Mateusz Krojenka  

9. Barbara Ksycka  

10. Remigiusz Nowak  

11. Dariusz Rybarczyk  

12. Waldemar Straczycki  

13. Stanisław Tadej 

14. Adrian Urbański  

15. Mariusz Witczuk  

16. Jakub Wójcik 

17. Franciszek Wyrwa  

1. Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki powitał gości i radnych i otworzył 

XXXIII sesję Rady Powiatu Chodzieskiego. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki  stwierdził, że w sesji bierze udział 16 

radnych, jeden radny jest nieobecny.                                                                                                                             

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.                               
 

Kolejnym punktem sesji było:                                                                                                                                                                    

3. Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że porządek obrad został 

radnym przedstawiony wraz z zawiadomieniem o sesji i zapytał, czy do porządku obrad są 
pytania lub propozycje.                                                                                                                                       

Żadnych pytań ani propozycji do porządku nie było, więc porządek obrad XXXIII sesji 

przedstawiał się następująco:             

1. Otwarcie sesji.   
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

5. Sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie    
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       między sesjami.   

   6. Podjęcie uchwał w sprawach:  

      a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim, 

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana  

          Drewsa w Chodzieży za rok 2021, 

      c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana 

          Drewsa w Chodzieży na podstawie raportu. 

   7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz 

    Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021. 

   8. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

       Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

       w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku  

       2021.”. 

   9. Interpelacje i zapytania radnych. 

  10. Wolne głosy i oświadczenia. 

  11. Zakończenie obrad. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.                                                                               

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że protokół został 

radnym udostępniony i zapytał czy są pytania lub uwagi do protokołu. Uwag nie było, 

przystąpiono więc do głosowania. 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Dariusz Gapiński, Julian Hermaszczuk, Mirosław 

Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, 

Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Adrian Urbański, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Roman Chmara , Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Protokół z poprzedniej sesji został przez Radę Powiatu Chodzieskiego przyjęty.                                                    

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

5. Sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że sprawozdanie zostało 

przekazane radnym  wraz z materiałami sesyjnymi i zapytał czy są pytania do tego 

sprawozdania. 

Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że przeglądając sprawozdanie brakuje mu jednej rzeczy, 

którą sygnalizują pracownicy starostwa i chciałby uzyskać potwierdzenie. Zapytał czy 

pracownicy muszą monitorować swoje czynności, w kajeciku każdego dnia, czyli to co robią,     
w jakich godzinach i do kiedy. Kto podjął taką decyzję i jaki jest cel tego.                                      

Starosta Mirosław Juraszek odpowiedział, że jeżeli któryś z kierowników zarządził w swoim 

wydziale, o czym nie wie, to być może. Natomiast nie zna takiego przypadku.  

Innych głosów w tym punkcie porządku posiedzenia nie było.                                                       

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
stanowi załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.                                                                       
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Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.                      

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki przypomniał, że wszystkie uchwały 

były omawiane na komisjach. Następnie zapytał, czy do tego projektu są pytania. Pytań nie 

było więc Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał projekt uchwały               

i przystąpiono do głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Chodzieskim, 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Dariusz Gapiński, Julian Hermaszczuk, 

Mirosław Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz 

Nowak, Waldemar Straczycki, Adrian Urbański, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Stanisław Tadej, Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Uchwała Nr XXXIII/261/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.  w sprawie przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim została przez Radę Powiatu 
Chodzieskiego podjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Kolejny projekt uchwały dotyczył 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana 
Drewsa w Chodzieży za rok 2021, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że projekt uchwały          

i sprawozdanie zostało radnym dostarczone, zostało też zaopiniowane przez społeczną radę 
szpitala. Następnie zapytał, czy do tego sprawozdania są pytania. Pytań nie było więc 

Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał projekt uchwały i przystąpiono 

do głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego 

im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za rok 2021, 

Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Ewa Burzyńska , Kinga Buszkiewicz , Roman Chmara , Dariusz Gapiński , Julian 

Hermaszczuk , Mirosław Juraszek , Tomasz Kaczuba , Mateusz Krojenka , Barbara Ksycka , 

Remigiusz Nowak , Waldemar Straczycki , Stanisław Tadej, Adrian Urbański , Mariusz 

Witczuk , Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Uchwała Nr XXXIII/262/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w 
Chodzieży za rok 2021 została przez Radę Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył 

c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana 
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Drewsa w Chodzieży na podstawie raportu, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że kolejny projekt 

uchwały też dotyczy szpitala powiatowego. Projekt uchwały został również radnym 

przedstawiony. Następnie zapytał, czy są pytania do tego raportu.  Pytań nie było więc 

Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał projekt uchwały i przystąpiono 

do głosowania.                                                                           

Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego 

im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży na podstawie raportu,  

Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Dariusz Gapiński, Julian Hermaszczuk, 

Mirosław Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka , Remigiusz 

Nowak, Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Adrian Urbański, Mariusz Witczuk, Jakub 

Wójcik, Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Uchwała Nr XXXIII/263/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.  w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 
na podstawie raportu została przez Radę Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki podziękował dyrekcji szpitala, bo jest 

okazja. Dodał, że w skali kraju jest to jeden z nielicznych szpitali, który wykazuje zysk i to 

zysk w znacznej wysokości. Zysk ten będzie przeznaczony na modernizację szpitala.             

Są to pieniądze, które zostaną zaangażowane w polepszenie warunków pacjentów.     

Następnie poprosił dyrektora o kilka słów na temat kondycji szpitala i zamierzeń.                         
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży Krzysztof Szplit 

potwierdził, że kondycja szpitala jest bardzo dobra i na tle Polski wypadają rewelacyjnie. 

Zaznaczył, że ten stan już trwa od wielu lat i dla nich to nic nowego. Zauważył, że dla rady 

również. Stwierdził, że dobry jest fakt, że nie robią problemu, bo organ założycielski, w 

przypadku ujemnego wyniku szpitala, musi dopłacać. Tutaj nie ma miejsca na to, zostaje im 

zysk 1 milion 180 tys. za rok 2021. Podobnie dzieje się w tym roku. Jest nieźle. Te pieniądze 

będą służyły temu żeby poprawiać jakość świadczonych usług w szpitalu. Poinformował, że 

sięgają po środki unijne, kolejny raz. Składali projekt, który szedł przez powiat, na kwotę 
4.700 miliona, o ile dobrze pamięta. Za to podniosą standard szpitala. Za chwilę składają 
następny wniosek. Stąd prośba o specjalną sesję ponieważ po dwudziestym muszą już składać 
kolejne wnioski i nie zmieściliby się w terminach. Dodał, że prognoza na przyszłość jest 

dobra, ma nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Oby nie wrócił covid, żeby się widzieli 

wszyscy w dobrym zdrowiu.                                                                                                    

Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego Waldemar Straczycki stwierdził, że specjalnie 

poprosił dyrektora o wypowiedź po uchwaleniu tych uchwał. Dodał, że radni wcześniej 

przeanalizowali kondycję szpitala i przyjęli te uchwały. 

                                                                                                                                                   

Kolejnym punktem porządku obrad było 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 
oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021. 
Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego Waldemar Straczycki poinformował, że to 

sprawozdanie było przedstawione na komisjach. Otworzył dyskusję w tej sprawie. Chętnych 

do dyskusji nie było przystąpiono więc do głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 
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oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021. 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Dariusz Gapiński, Julian Hermaszczuk, 

Mirosław Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz 

Nowak, Waldemar Straczycki, Adrian Urbański, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Stanisław Tadej, Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz 
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021 zostało przez Radę Powiatu 
Chodzieskiego przyjęte i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
                                                                                                                                                  
Kolejnym punktem porządku obrad było                                                                                                           

8. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.”. 
Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego Waldemar Straczycki poinformował, że to 

sprawozdanie zostało również radnym przedstawione i zapytał czy są pytania do tego 

sprawozdania. Pytań nie było przystąpiono więc do głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.”. 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Dariusz Gapiński, Julian Hermaszczuk, Mirosław 

Juraszek, Tomasz Kaczuba, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, 

Adrian Urbański, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Roman Chmara, Mateusz Krojenka, Stanisław Tadej, Franciszek Wyrwa  

NIEOBECNI (1) 

Dariusz Rybarczyk  

Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.” 
zostało przez Radę Powiatu Chodzieskiego przyjęte i stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 

Kolejnym punktem porządku obrad były                                                                                                           

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że wpłynęły zapytania 

radnego Franciszka Wyrwy i interpelacja radnej Kingi Buszkiewicz, na którą została 

udzielona odpowiedź.  Następnie zapytał, czy w tym punkcie są jakieś pytania.                                                  

Radny Franciszek Wyrwa ponowił pytanie, które zadał wcześniej, na które Starosta 

odpowiedział, że na terenie starostwa nie nałożono obowiązku monitorowania czynności na 

pracownika. Zapytał, czy w jednostkach podległych ma to miejsce.                                                                   

Starosta Mirosław Juraszek odpowiedział, że nie wie i musi to sprawdzić.                                    
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Radna Kinga Buszkiewicz stwierdziła, że na interpelację otrzymała odpowiedź, że zostaną 
wznowione rozmowy z Nadleśnictwem Podanin w sprawie możliwości budowy ścieżki 

rowerowej na terenie leśnym. W związku z tym powiedziała, że chciałaby dowiedzieć się 
bliższego terminu, kiedy te rozmowy zostaną przeprowadzone. Żeby określić termin kiedy 

zostaną przeprowadzone. Nie tak ogólnie, bo to może być za pięć lat.                                                                                                

Starosta Mirosław Juraszek wyjaśnił, że warunkiem jest finansowanie. Dodał, że każde 

zadanie podejmą natychmiast, jeżeli tylko będzie możliwość finansowania. Poinformował,     

że dzisiaj, z zaplanowanych działań w uchwale budżetowej na rok bieżący, takiego zadania 

nie było. Z tych zadań, które są w tej chwili otwierane, oferenci składają o 30, 40 procent 

koszty wyższe niż są do tego przygotowani. Na ten temat napomknęli, że taka potrzeba jest 

zgłaszana natomiast przymiarek ani finansowych, ani terminowych jeszcze nie było.                                                                    

Radna Kinga Buszkiewicz zauważyła, że chodzi o to, czy nadleśnictwo wyrazi zgodę na 

udostępnienie tego terenu.  

Starosta Mirosław Juraszek stwierdził, że trudno mu odpowiedzieć. Kiedy otwierali ścieżkę     
z Budzynia do Dziewoklucza nadleśniczy poprosił żeby na razie nie wychodzić z takimi 

propozycjami pod adresem dyrektora regionalnego w Pile. Oni nie mają interesu takich 

ścieżek robić. To było zadanie, za które nowy dyrektor rozliczał nadleśniczego w Podaninie 

dlaczego w to zadanie dał się wkręcić. Zauważył, że oni zaczęli inaczej patrzeć na pieniądz 

niż dwa, trzy lata temu.                                                                                                                                                            

Radna Kinga Buszkiewicz stwierdziła, że w takim razie w najbliższym czasie nie ma szans.                        

Starosta Mirosław Juraszek zauważył, że nie wie co to najbliższy czas i poinformował, że            

w budżecie bieżącym na pewno nie. W pracach najbliższych też nie, bo trzeba by znaleźć 
źródło finansowania.                                                                                                                                 

Radny Roman Chmara zauważył, że mijają prawie cztery lata ich pracy w radzie. Od czterech 

lat robiony jest remont drogi do Sypniewa. Jak się dowiedzieli niektórzy dostawali dodatki 

specjalne za ten remont. Zapytał kiedy zostanie on wykonany i czy w ogóle zostanie 

wykonany remont tej drogi.                                                                                                      

Starosta Mirosław Juraszek odpowiedział, że po raz kolejny w ostatnim rozdaniu składali 

wniosek o dofinansowanie na tą drogę. Poinformował, że składali trzy projekty, to był szpital, 

dom pomocy społecznej i ta droga w Sypniewie. Ostatnie szacunki na remont tej drogi były 

16 milionów. Zakładając procenty, które urosły jeżeli chodzi o materiały i wykonawstwo to 

podejrzewa, że przekracza już 20 milionów. Nie dostali dofinansowania. Z budżetu własnego 

nie są w stanie tego zrobić. Z przykrością zawiadomił, że na razie są bez szans w tym 

temacie. Wtedy kiedy chcieli wykonywać, to problemem była kwestia wycięcia drzew. Nie 

było przychylności z partnerskiego samorządu. Dzisiaj się zmieniły wymagania i chyba ten 

dobry czas przeczekali. Wyjaśnił, że po stronie partnerskiej był Margonin.                                                                                     

Radny Franciszek Wyrwa powiedział, że skoro padł samorząd Margonina, to poprosił 

Starostę o szczegóły.                                                                                                                                      

Starosta Mirosław Juraszek poinformował, że szczegóły się rozbijały o szerokość tej drogi       

i o możliwość usunięcia drzew.                                                                                                    

Radny Stanisław Tadej, odnośnie miejsc parkingowych w mieście zapytał, czy na ulicy 

Paderewskiego będzie możliwość utworzenia naprzeciwko urzędu jakichś miejsc 

postojowych. Tam jest wszędzie ciasno i zaparkowanie przed urzędem miejskim, przy 

starostwie, przy PKO jest bardzo trudne. Drugą sprawą, którą poruszył była kwestia parkingu 

przed nowym kościołem. Podobno jest to teren urzędu skarbowego. Ludzie twierdzą, że 

przedsiębiorca, który prowadzi handel samochodami używanymi sobie zrobił tam miejsce 

stałe do parkowania. Potem jest sytuacja tego typu, że jak ludzie podjeżdżają na lody na ulicę 
Dąbrowskiego, to na tej ulicy blokują ruch a mogliby nieraz tam stanąć. Nie mówi już             
o sytuacji jak są pogrzeby większe, msze, czy inne. Powiat szuka pieniędzy więc może by 

trzeba było zrobić taką uchwałę, że za takie miejsca wprowadzić opłatę za parkowanie w 

godzinach od dwudziestej do szóstej, bo te samochody są tam postawione dzień i noc.         

Na pewno takie miejsca w innych sytuacjach też są. W naszym mieście z tymi miejscami jest 

tragicznie. Stwierdził, że chciałby żeby ten postulat był zgłoszony do komisji porządku            
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i spraw bezpieczeństwa.                                                                                                                                   

Starosta Mirosław Juraszek oświadczył, że wygonić użytkownika z parkingu nie może.    

Jeżeli tam jest oferent komercyjny, to musi z właścicielem tej nieruchomości albo zawrzeć 
umowę, być zwolniony albo wnosić opłatę. Dodał, że przy wszystkich remontach i 

modernizacjach dróg do jakich przystępują starają się ilość parkingów zwiększać na miarę 
możliwości jaką inżynieria pozwala. Często to jest z drzewami, z czymś czego nie wolno 

usunąć i wtedy nie można wygenerować tej większej ilości. Na każdym miejscu, gdzie tylko 

mogą starają się ilość miejsc parkingowych zwiększyć.                                                                               
Wicestarosta Mariusz Witczuk, odnośnie wypowiedzi radnego Romana Chmary, 

poinformował, że rozmawiali w urzędzie marszałkowskim i z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich prawdopodobnie zostanie ogłoszony nabór. Ponieważ tam zostały środki będą 
wnioskowali z tego programu o wymienioną przez radnego drogę.                                                                  
Radny Tomasz Kaczuba w odpowiedzi na to co powiedział radny Chmara i kontynuując to   

co powiedział Wicestarosta powiedział, że są w ścisłym kontakcie z sejmikiem województwa,     

z Panem Jarosławem Maciejewskim, który zajmuje się również Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Tym programem zajmuje się również wicemarszałek Grabowski. Jeżeli 

ruszą te pieniądze a tam jest niewykorzystany budżet w wysokości 60 procent tego co nam 

unia przyznała to będą wnioskowali o tę drogę.                                                                                                                                           
Radny Stanisław Tadej  stwierdził, że trochę nie rozumie tej sytuacji. Tak gładko Starosta 

odpowiedział, że nie może wygonić. Gdyby ta odpowiedź brzmiała, że postaramy się, czy 

zrobimy coś to byłoby inaczej. W ten sposób można tak zrobić, że na ilość samochodów, 

która jest w mieście, na przykład przed imprezą można się umówić i zablokować każdy 

parking. Podobna sytuacja była kiedyś z ulicą krótką Ksyckiego. Chodził do urzędu miasta 

żeby tam była możliwość zaparkowania po jednej stronie samochodu. Usłyszał odpowiedź,  
że jest to niemożliwe , bo samochody ciężarowe będą parkować. Teraz się stało coś takiego, 

że można parkować. A przedtem jak zwykły człowiek poszedł, to ta sprawa była niemożliwa. 

Trzeba chcieć żeby coś załatwić, uważa że trzeba coś wymyśleć na to. 

 

Innych głosów w tym punkcie porządku posiedzenia nie było więc przystąpiono do realizacji 

kolejnego punktu porządku posiedzenia.                                                                                                  

10. Wolne głosy i oświadczenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki stwierdził, że część tych wolnych 

głosów i oświadczeń nastąpiła w poprzednim punkcie. 

Żadnych głosów w tym punkcie porządku posiedzenia nie było. 

 

Kolejnym punktem porządku posiedzenia było 

11. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki wobec wyczerpania porządku 

posiedzenia o godz. 13:40
 
zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. 

                                                                      

                                                                        Przewodniczący 
                                                                        Rady Powiatu Chodzieskiego 

                                                                     Waldemar Straczycki  

Protokołowała                                         

Maria Przygocka  

 


