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Protokół nr XXXVI/2022                                                                        
z sesji Rady Powiatu Chodzieskiego,                                             

która odbyła się w dniu 27 września 2022 r.                           
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży 

                  XXXVI Sesja Rady Powiatu Chodzieskiego w dniu 27 września 2022 r.  
Obrady rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:10 tego samego dnia.                            
W posiedzeniu wzięło udział 14 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 o godz. 12:00 otworzył XXXVI sesję      
i powitał przybyłych na sesję gości.                                                                                                          
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poprosił radnych o potwierdzenie  
quorum i stwierdził, iż w sesji  bierze udział 14 radnych.                                                                                         
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że porządek obrad został 
radnym dostarczony a w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek Zarządu o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1542P    
w Margoninie. W uzasadnieniu wycofania projektu wskazane jest niepodjęcie uchwały przez 
Radę Miasta i Gminy Margonin w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1542P w 
Margoninie do drogi gminnej. 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zapytał czy są inne 
propozycje zmian w porządku obrad.                                                                                          
Radny Tomasz Kaczuba zapytał jaki jest powód tego, czy tylko takie lakoniczne 
uzasadnienie. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki wyjaśnił, że odczytał powód. Jest to nie 
przyjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Margonin.                                                    
Radny Tomasz Kaczuba stwierdził, że rozumie i zapytał, czy jest uzasadnienie do tego.                                                            
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki potwierdził, że przeczytał pismo, które 
otrzymał od Zarządu Powiatu.                                                                                                      
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Radny Franciszek Wyrwa zauważył, że zgłosił się do dyskusji właśnie odnośnie tej uchwały, 
która w samym założeniu była źle przygotowana. Stwierdził, że Zarząd Powiatu nie wyraża 
zgody tylko opinię i tam jest nieprawdziwa informacja, że Burmistrz Margonina wyraził 
zgodę na przejęcie tej drogi, bo Burmistrz takiej zgody nie wyrażał. Nikt nie wystąpił do 
niego o coś takiego. Najpierw samorządy między sobą powinny wymienić opinie, czyli opinia 
Burmistrza, opinia Zarządu i następnie w jednym czasie jest wywoływana uchwała. Z uwagi 
na takie, a nie inne przygotowanie, rada gminy odebrała to, że rada powiatu próbuje pewne 
rozwiązania narzucić i przy jednym głosie „za” i dwóch osób, które nie zabierały głosu, to 
pozostali byli zdecydowanie temu przeciwni. Zaproponował, by w przyszłości trochę 
dokładniej te uchwały przygotowywać.                                                                                                                             
Starosta Mirosław Juraszek poinformował, że osobiście rozmawiał kilka miesięcy na ten 
temat z wiceburmistrzem. Otrzymał wniosek od gminy Margonin na przekazanie tej drogi, na 
co odesłali pozytywną opinię.                                                                                                                      
Radny Franciszek Wyrwa ad vocem powiedział, że opinię należy wyrazić na piśmie i dlatego 
podkreślił, że burmistrz jest jeden. To, że starosta indywidualnie rozmawia z 
wiceburmistrzem, to nie uprawnia do tego żeby wiceburmistrz występował w imieniu 
kompetencji burmistrza.                                                                                                                      
Starosta Mirosław Juraszek powiedział, że wiele spraw do tej pory uzgadniał z 
wiceburmistrzem, bo to wystarczyło. Panowie sobie przekazywali  sprawy i nie będzie tego 
komentował. Dostał pismo w wnioskiem o ich opinię czyli intencja była. Myśli, że 
wiceburmistrz nie robi dywersji burmistrzowi wysyłając takie pismo. Uważa, że negocjacje 
były na dobrej drodze i nie rozumie, co radny chce sugerować. Rozumie, że rada mogła nie 
podjąć uchwały, ale po co miesza w to burmistrzów nie za bardzo rozumie.                                      
Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że trzeba wyjaśnić Staroście pewne sprawy 
merytoryczne. To, że samorządy ze sobą wymieniają opinie to jest czas, zarówno dla Starosty 
jak i dla Burmistrza, żeby porozmawiał z radnymi odnośnie przygotowania takiej uchwały. 
Ani Burmistrz, ani Wiceburmistrz nie wchodzą w skórę radnych i nie wiedzą jaką decyzję oni 
podejmą. A więc opieranie się wyłącznie na opinii Wiceburmistrza jest daleko idącym 
uproszczeniem i prowadzi do komplikacji jakie tutaj mają.                                                             
Innych głosów i propozycji dotyczących zmiany porządku obrad nie było przystąpiono więc 
do głosowania 
Głosowano w sprawie: 
wycofania z porządku obrad w punkcie 7 Podjęcie uchwał w sprawach litery - c - 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1542P w Margoninie. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Mirosław Juraszek, Tomasz Kaczuba, 
Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, Stanisław 
Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  
PRZECIW (1) 
Julian Hermaszczuk  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Następnie 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia porządku obrad z przyjętą zmianą. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Julian Hermaszczuk, Mirosław 
Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, 



 3

Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Franciszek Wyrwa  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki stwierdził, że porządek obrad został 
przyjęty i 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    
      między sesjami.   
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r., informacja  
       o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu 
       realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
       publicznych oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala  
       Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2022 r.  
  7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
      a) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, a także  
          rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 
      b) ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  
          usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  
          usunięcia pojazdu, 
      c) wycofany z porządku obrad, 
      d) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
          w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, 
      e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2035, 
      f) zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 
   8. Interpelacje i zapytania radnych. 
   9. Wolne głosy i oświadczenia. 
  10. Zakończenie obrad. 
 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że do protokołu nie 
wpłynęły żadne uwagi i zapytał czy w tej chwili są jakieś uwagi. Żadnych uwag do protokołu 
nie było przystąpiono więc do głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Julian Hermaszczuk, Mirosław Juraszek, Tomasz 
Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, 
Stanisław Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Roman Chmara  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Protokół z poprzedniej sesji został przez Radę Powiatu Chodzieskiego przyjęty. 
                                                                                                                                                
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia 
5. Sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
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między sesjami. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że sprawozdanie zostało 
radnym dostarczone i zapytał czy są pytania do tego sprawozdania.                                                   
Radny Franciszek Wyrwa miał zapytanie do części sprawozdania. Zarząd wyraził zgodę na 
najem części nieruchomości na okres dziesięciu lat. Jest to działka nr 1516/2. Stwierdził, że 
jest zgoda Zarządu na najem nieruchomości na okres dziesięciu lat, działka na ul. Reymonta. 
Ma wątpliwość i posiłkuje się dwoma opiniami. Pierwsza jest to odpowiedź Ministra 
Infrastruktury a druga wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaczął od tego ostatniego 
– nie można zaniechać uzyskania zgody rady na zawarcie długoterminowej umowy. Punkt, 
który to reguluje, że zasobami Skarbu Państwa gospodarują starostowie, w szczególności - 
wydzierżawiają, wynajmują, użyczają oraz oddają w użytkowanie nieruchomości wchodzące 
w skład zasobu, przy czym umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy lata. Miał 
pytanie, czy to faktycznie jest kompetencja zarządu, że zarząd wyraża zgodę, czy to nie 
powinna być jednak kompetencja rady.                                                                                        
Starosta Mirosław Juraszek poprosił Panią Sekretarz o udzielenie odpowiedzi.                         
Sekretarz Aneta Karbowniczak stwierdziła, że będzie musiała sięgnąć do tych materiałów 
żeby radnemu odpowiedzieć więc prosiłaby o oficjalne zapytanie.                                       
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zauważył, że radny oficjalnie zapytał 
więc można udzielić odpowiedzi pisemnej.                                                                                
Sekretarz Aneta Karbowniczak powiedziała, że taka zostanie udzielona. 
Innych pytań w tym punkcie porządku posiedzenia nie było. 
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
stanowi załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.                                                                                     
  
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.     
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r., informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala 
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2022 r. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że ta informacja została 
radnym przekazana i omówiona na komisjach i zapytał czy są pytania do tego punktu. 
Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że przeanalizował to wykonanie budżetu za pół roku,    
za chwilę będą mieli za trzy kwartały. Jako konsekwencja zapytania, które skierował, w jaki 
sposób na kryzys gospodarczy, przypuszczalne dość znaczne podwyżki są przygotowani 
została udzielona odpowiedź, że wszystko jest w porządku, że nie powinno być źle. Jak 
przeanalizował takie paragrafy jak 4210 zakup materiałów i usług, to za półrocze w 
niektórych jednostkach mają już wykonanie 80, 90 %. Zakup energii, w przypadku szkół,        
z tym, że szkoły są zbijane rodzajowo, a więc licea 60%, szkoły branżowe 76 %, technika    
70 %  ale Starostwo 50%. Z tego wniosek, że budżety jednostek, przynajmniej oświatowych 
są niedoszacowane, a więc jest uzasadniona obawa, że te budżety, którymi dysponują są 
niewystarczające. W przypadku MOS-u w budżecie było zaplanowane, że muszą dołożyć do 
otrzymywanej subwencji około miliona złotych. Uspokajano ich, tutaj jednak wychodzi, że 
wykonanie budżetu było na poziomie 50 % a więc te niewyjaśniające tłumaczenia kierownika 
wydziału oświaty na ostatniej sesji, jego zdaniem nie mają pokrycia. Jest duże 
prawdopodobieństwo, że budżet jaki przyjęli dla MOS-u w takiej wysokości będzie 
zrealizowany. Więc ta dopłata do subwencji oświatowej w wysokości około miliona złotych 
może nastąpić.                                                                                                                                     
Innych głosów w tym punkcie porządku posiedzenia nie było przystąpiono więc do 
głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r., informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 
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informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. 
Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2022 r.  
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Julian Hermaszczuk, Mirosław Juraszek, Tomasz 
Kaczuba, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, Mariusz Witczuk, Jakub 
Wójcik 
PRZECIW (2) 
Mateusz Krojenka, Franciszek Wyrwa  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Roman Chmara, Stanisław Tadej 
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r., informacja   o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala 
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za I półrocze 2022 r. 
zostały przez Radę Powiatu Chodzieskiego przyjęte i stanowią odpowiednio załączniki   
nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie przystąpiono do realizacji siódmego punktu porządku posiedzenia 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, a także 
rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że wszystkie projekty 
były przedyskutowane na komisjach. Pytań do projektu uchwały nie było więc 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał projekt uchwały i przystąpiono 
do głosowania.                                                                                                     
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych, a także rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego,  
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Julian Hermaszczuk, Mirosław 
Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, 
Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Uchwała Nr XXXVI/276/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie podniesienia 
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, a także rodzin 
zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego została przez Radę 
Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył 
b) ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu,                                                                                                                                      
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zapytał czy są pytania do projektu 
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uchwały. Pytań nie było więc Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał 
projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.                                                                                                    
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Julian Hermaszczuk, Mirosław 
Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, 
Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Uchwała Nr XXXVI/277/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 
2023 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu została przez 
Radę Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
c) wycofany z porządku obrad 
 
Kolejny projekt uchwały to uchwała 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Chodzieski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Chodzieski, 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Roman Chmara, Julian Hermaszczuk, Mirosław 
Juraszek, Tomasz Kaczuba, Mateusz Krojenka, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, 
Waldemar Straczycki, Stanisław Tadej, Mariusz Witczuk, Jakub Wójcik, Franciszek Wyrwa  
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski została przez Radę Powiatu 
Chodzieskiego podjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejny projekt uchwały dotyczył 
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2035, 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poprosił Panią Skarbnik o 
przedstawienie projektu tej uchwały i następnego projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022.                                                                                                
Skarbnik Anna Zdziebło  omówiła projekty obu uchwał.                                                          
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zapytał czy są pytania do 
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przedstawionego projektu.                                                                                                     
Radny Franciszek Wyrwa poprosił, nie tylko ustnie ale i na piśmie, o wyjaśnienie do 
następujących rzeczy. Na stronie 6 mają, że zwiększają rezerwy celowe na cele określone         
w uchwale budżetowej, rezerwę ogólną o 175 tys. , oświatową 320 i wynagrodzenia 140. 
Przypomniał sesję, gdzie się dowiedzieli, że wydatkowano z rezerwy pieniądze na podwyżkę 
dla wybranej grupy osób, że w tym momencie, jeżeli rezerwa ulegnie zwiększeniu, kończy się 
kompetencja rady do wpływu na to, co z tą rezerwą będzie się działo. Lapidarny zapis, że na 
cele określone w uchwale budżetowej jest dla niego zbyt mały. Poprosiłby konkretnie z 
rezerwy ogólnej na co te środki pójdą, z oświatowej na co i szczególnie na wynagrodzenia, 
dla jakiej grupy osób, dla jakich pracowników konkretne wskazanie gdzie te pieniądze pójdą 
żeby ponownie nie byli zaskoczeni jak przy regulacji wynagrodzeń grupy osób.                                                               
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki dodał, że chodzi o następny projekt 
uchwały dotyczący przyjęcia zmian w budżecie.                                                                                                                                    
Skarbnik Anna Zdziebło wyjaśniła, że zwiększenie rezerw może nastąpić tylko i wyłącznie 
uchwałą rady. Natomiast to są środki, które nie zostały wykorzystane przez jednostki 
budżetowe. Na przykład jeżeli zwiększają rezerwę na wynagrodzenia, a dotyczy ona 
niewykorzystanych środków przez jednostki budżetowe czyli środki, które były w planach 
finansowych jednostek na wynagrodzenia, w związku z odejściem pracowników na emeryturę 
i nie zatrudnianie nowych pracowników pozostają w gestii Zarządu, czyli są o te kwoty 
zwiększane rezerwy poszczególne. One są uwalniane w trakcie roku budżetowego głównie na 
cele statutowe jednostek i na cele związane z rezerwami, na które są tworzone. Jeżeli są 
środki niewykorzystane do końca roku wchodzą w skład nadwyżki budżetowej , która zostaje 
rozdysponowana w kolejnym roku na cele ustalone przez radę i przez zarząd.                                
Radny Franciszek Wyrwa zauważył, że nawet radni współrządzący nie wiedzieli, że pieniądze 
pójdą na tak znaczące podwyżki dla grupy osób. Dlatego się o to pyta, bo pokazała się 
ciekawa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i jest również przez niektóre 
inne regionalne izby traktowana jako wykładnia pomocnicza. Konkluzja była taka – można 
takie rezerwy tworzyć za wyjątkiem wynagrodzenia. Wynagrodzenia powinny być od razu 
przypisane do konkretnych rozdziałów żeby było wiadomo, które jednostki będą z tych 
wynagrodzeń korzystały. W uzasadnieniu do tego RIO opisało, że zapisanie bardzo ogólne 
pozbawia radę jednego z podstawowych zadań jakie ma, a więc nadzoru nad celowością 
wydatkowania środków. Dlatego poprosił na piśmie o dokładne wskazanie na co te pieniądze 
pójdą. 
Innych głosów nie było więc Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał 
projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Chodzieskiego na lata 2022-2035, 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Julian Hermaszczuk, Mirosław Juraszek, Tomasz 
Kaczuba, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, Mariusz Witczuk, Jakub 
Wójcik 
PRZECIW (1) 
Franciszek Wyrwa  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Roman Chmara, Mateusz Krojenka, Stanisław Tadej 
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Uchwała Nr XXXVI/279/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2035 została przez Radę 
Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ostatni projekt uchwały dotyczył 
f) zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zapytał czy są pytania do tego projektu. 
Pytań nie było więc Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odczytał projekt 
uchwały i przystąpiono do głosowania.                                                                                                     
Głosowano w sprawie: 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.  
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Ewa Burzyńska, Kinga Buszkiewicz, Julian Hermaszczuk, Mirosław Juraszek, Tomasz 
Kaczuba, Barbara Ksycka, Remigiusz Nowak, Waldemar Straczycki, Mariusz Witczuk, Jakub 
Wójcik 
PRZECIW (1) 
Franciszek Wyrwa  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Roman Chmara, Mateusz Krojenka, Stanisław Tadej 
NIEOBECNI (3) 
Dariusz Gapiński, Dariusz Rybarczyk, Adrian Urbański  
Uchwała Nr XXXVI/280/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022 została przez Radę Powiatu Chodzieskiego podjęta i stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Kolejnym punktem posiedzenia były 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki poinformował, że w tym okresie 
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zapytał czy są jakieś głosy w tym 
punkcie.                                                                                                                                              
Radny Remigiusz Nowak zapytał czy w naszym powiecie, mając na uwadze oszczędności 
związane z ogrzewaniem, prądem w placówkach oświatowych w okresie zimowym, zajdzie 
potrzeba nauczania on- line.                                                                                                               
Starosta Mirosław Juraszek odpowiedział, że tak długo jak to będzie możliwe będą unikali 
nauczania on- line. Powiedział, że nie znają jeszcze cen za energię cieplną. Nie może 
zagwarantować ale jest to ostatnia rzecz jaką chcieliby zrobić. Zadeklarował, że prędzej będą 
pracowali zdalnie w Starostwie niżby do tego dopuścili szkoły.                                                                                     
Radny Franciszek Wyrwa powiedział, że ma trzy krótkie zagadnienia ale uzupełniając to co 
Starosta mówił dwie rzeczy dodatkowo. To będzie kompetencja dyrektorów szkół. Zmieniono 
przepisy i jeżeli określona temperatura się będzie utrzymywała przez pewien okres czasu, to 
dyrektor tą decyzję podejmuje. Druga to najprawdopodobniej samorządy będą mogły 
skorzystać ze ścieżki dofinansowania dla szkół. Na przełomie października, listopada będzie 
możliwość wnioskowania o dofinansowanie na zwiększone koszty ogrzewania. Wyraził 
nadzieję, że to trochę samorządom pomoże. Ponadto miał trzy krótkie pytania. Stwierdził, że 
Margonin uruchomił komunikację gminną na trasie Lipiny, Kowalewo, Margonin i dalej do 
Wągrowca. Ta droga, która biegnie od Margońskiej Wsi w kierunku Kowalewa to jest droga 
powiatowa. Poprosił żeby się przejechać całą tą drogą aż do Lipin, bo tam autokar jeździ        
i konary tak nisko są opuszczone, że bus, który tamtędy przejeżdża ma porysowaną całą 
karoserię. Częściowo tam, na wniosek indywidualny jednego z mieszkańców, koło Kowalewa 
energetyka już usuwa gałęzie, które wchodzą w linie energetyczne. Natomiast tutaj się 
rozchodzi o całą trasę. Drugi problem, który poruszył to prośba żeby wszystkie materiały, 
które dostają miały charakter prawdziwego PDF. Chociażby zmiany do budżetu, pierwsza 
część jest PDF edytowalnym, można dość łatwo przeszukiwać. Natomiast załącznik 
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dotyczący budżetu to jest zwykłe ksero.  Wówczas analizowanie tego jest bardzo utrudnione. 
Jeżeli są jakieś problemy informatyczne to albo wyeksportować, jeżeli program na to 
pozwala, do zewnętrznego formatu i potem przerobić na PDF. Te materiały są zbyt ważne 
żeby uniemożliwiać im rzetelną analizę. Trzecie pytanie dotyczyło stołówki na 
Wyszyńskiego. Dowiedzieli się, że zostały zlikwidowane cztery, między innymi ta stołówka. 
Zapytał, jak w tej chwili wygląda problem, co z tą stołówką, czy będzie ogłoszony przetarg, 
czy jest już może znany skład komisji przetargowej i co dalej z tą stołówką. Pytanie jest 
zasadne chociażby dlatego, że na przykładzie ich szkół obserwują we wrześniu o 40 do 50 % 
wzrost dzieci korzystających ze stołówki. Wynika to z prostej kalkulacji rodziców, że przy 
tych cenach żywności lepiej zapłacić 7-8 zł za obiad w szkole niż kupować gdzie indziej. 
Wówczas te koszty są zdecydowanie wyższe. Był zdecydowanie przeciwny takiemu 
rozwiązaniu, bo poszli na skróty jako rada. Nie zadbano o to na poziomie szkoły, z punktu 
widzenia organu prowadzącego, żeby zmobilizować szkołę do optymalizacji kosztów. 
Wybrano najprostsze rozwianie, niestety cenę za to zapłaci młodzież, która będzie zmuszona 
wyższe kwoty płacić jeśli tam jakiś ajent, czy ktokolwiek wejdzie.  Chciałby dokładnie 
wiedzieć co dalej z tą stołówką. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki odpowiadając na drugie pytanie 
powiedział, że postarają się te materiały w bardziej dostępnej formie przedstawiać. Jeżeli nie 
będzie problemów technicznych materiały będą w formie edytowalnej.                                         
Starosta Mirosław Juraszek odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że Pani Hajt te 
drogi nadzoruje i nie wie, czy wymaga to interwencji jak radny mówi. Dzisiaj jej nie ma ale 
będą to wyjaśniać. Jeśli są potrzeby, a będą możliwości, bo nie wie czy te drzewa są w strefie 
„zabytków przyrody chronionej”, to myśli, że nie będzie z tym kłopotu. Jeśli chodzi o trzecie 
pytanie odpowiedział, że chcą ogłosić przetarg.                                                                                   
Radny Tomasz Kaczuba w odpowiedzi na zapytanie radnego Franciszka Wyrwy stwierdził, 
że nie jest zwolennikiem czekania do sesji rady i pytania się o to Starostę jeżeli chodzi o 
sprawy związane z drogami.. Oświadczył, że jeżeli chodzi o drogę 1495 rozmawiał z Panią 
Hajt, bo tam jest parę drzew, gdzie przy tych akacjach należy usunąć krzaki. To nie są drzewa 
zabytkowe. To są raczej takie samo zasiewające się drzewa. Rozmawiał z nią też na temat ten, 
że stan tej drogi się pogarsza. Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji jaka miała miejsce na 
drodze na Próchnowskich Osadach. Ona nie jest przystosowana do tak dużych ciężarów jak 
tam jeżdżą. Ona już się zaczyna rozjeżdżać. Był tam Pan Janusz Nowak i wszystko to 
zobaczył. Odpowiedź jest taka, że w miarę postępujących wszystkich prac, jest pewien 
harmonogram i według tego harmonogramu będą postępować. Droga ta, w miarę możliwości 
finansowych powiatu i w miarę możliwości czasowych wydziału dróg, będzie naprawiona. 
Odnośnie drogi 1496, to jest droga, która idzie z Karolinki do drogi 190. Tam jest dosyć duży 
problem i przez cały czas jest na łączach z panią kierownik wydziału dróg z tego względu, że 
tam gmina Margonin prowadzi kanalizację i dziwnym trafem droga ta jest zdewastowana.   
Po przeprowadzeniu pewnego rodzaju rozeznania uzyskał informacje, że gmina nie szła w 
pasie przydrożnym tylko idzie drogą. Starostwo było tak wspaniałomyślne, że szybko podjęło 
decyzję o tym, żeby drogę gminie udostępnić i żeby nie przepadły dotacje. W najbardziej 
poczytnej gazecie w gminie Margonin jest informacja, że ze względu na to, że ta droga była 
zła, to gmina Margonin jest tak wspaniałomyślna, że tą drogę naprawi. To jest trochę inna 
interpretacja, nikt się nie pytał mieszkańców, przyszli do powiatu bo tak jest najłatwiej. W 
związku z tym prosił by nie rozsiewać takich informacji i raczej przedstawić powiat w 
korzystnym świetle, bo to jednak powiat był tą instytucją, która nie stwarzała problemów 
żeby ta kanalizacja powstała i żeby ludziom się żyło lepiej. Jeżeli chodzi o tą drogę, to dwa 
razy miał obowiązek zgłosić to do Pani Hajt z tego względu, że tam jest górka, jest 
praktycznie jednostronny ruch i w momencie kiedy dojeżdżają samochody do górki nie widać 
tego z drugiej strony. W związku z tym poprosił żeby ustawić tam odpowiednie oznakowanie 
z tego względu, że może dojść do jakiejś tragedii a wtedy odpowiedzialnym za to będzie 
nadzorca tej drogi czyli powiat. A de facto wina leży tutaj po stronie wykonawcy. Były 
postawione raz  znaki, po tygodniu te znaki zniknęły, teraz są postawione drugi raz. 
Sprawdzał - są. Ma nadzieję, że gmina wywiąże się z obietnic, które dała powiatowi czyli jak 
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najszybciej udrożni tą drugą część drogi i zrobi odpowiednią podbudowę po tej kanalizacji i 
położy nowy dywanik. Podziękował Staroście w imieniu mieszkańców gminy Margonin, że 
się zgodził na coś takiego żeby gmina bez żadnego problemu weszła. Dodał, że jest to oznaka 
chęci współpracy z gminą Margonin.                                                                                                             
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zauważył, że powiat na treści 
zamieszczane w gminnej gazecie nie ma wpływu i jeżeli radny ma uwagi do tego, to winien je 
kierować do władz samorządowych a wie, że cały proces projektowania i uzgadniania 
przebiegał bardzo prawidłowo. Jeśli chodzi o uwagi do gminy, prosił by kierować je do 
gminy, a nie tutaj przedstawiać.                                                                                                           
Radna Kinga Buszkiewicz miała pytanie odnośnie drzew przy drodze powiatowej w 
Budzyniu, tych które są przy rynku. Zauważyła, że część drzew jest oznaczona czerwoną 
kropką i zapytała, czy to znaczy, że jakaś ekspertyza została przeprowadzona, że one będą 
wycięte, czy coś wiadomo na ten temat.                                                                                  
Wicestarosta Mariusz Witczuk odpowiedział, że tam była przeprowadzana ekspertyza 
dotycząca planowanego w budowie przejścia dla pieszych, więc w związku z tym te 
oznaczenia na drzewach. Ekspertyza dotyczyła stanu tych drzew.                                                                             
Radny Tomasz Kaczuba stwierdził, że nie został dostatecznie dobrze zrozumiany przez 
przewodniczącego  dlatego, że nie mówił o pretensjach tylko korzystając z tego, że jest to 
wystąpienie publiczne przedstawił swoją opinię, którą uzyskał w momencie kiedy rozmawiał 
z ludźmi. Dlatego też opinia publiczna, która jest informowana przez najbardziej poczytną 
gazetę ma wrażenie takie, że gmina jest wspaniałomyślna, a powiat jest ten zły, który nie chce 
współpracować z gminą. To wyszło w momencie kiedy rozmawiali na temat przejęcia drogi 
szpitalnej. A to wcale nie jest tak, tylko jest w ten sposób, że powiat idzie na chęć współpracy 
natomiast gminy, które nie chcą współpracować robią wszystko żeby jak gdyby oczernić 
wszystkich podejmujących decyzje i dlatego czytając tą opinię stara się ją przedstawić w taki 
sposób jak on wie. Dlatego, że rozmawiał z ludźmi i ludzie mówią, że nikt się nie pytał o to 
żeby przejść w ich pasie i przez ich posesje, a tutaj Starosta wspaniałomyślnie wyraził zgodę. 
Dlatego byłby za tym żeby tą informację rozpowszechniać. Jest daleki od tego żeby wchodzić 
w konflikt z kimkolwiek, tylko są jak gdyby dwie prawdy i tą drugą, swoją chciał 
przedstawić.                                                                                                                                                  
Starosta Mirosław Juraszek powiedział, że ostatnią rzeczą, jaka byłaby im potrzebna i której 
muszą przeciwdziałać, to jest poróżnienie mieszkańców między gminami, czy w powiecie. 
Jeżeli radny dziękuje za wspaniałomyślność to poprosił radnego, by przekazać mieszkańcom, 
żeby podziękowali wiceburmistrzowi Malczewskiemu, bo cały proces i procedura 
przekazania tej drogi do dyspozycji i pracy została załatwiana pomiędzy starostwem i 
wiceburmistrzem Malczewskim.                                                                                                                                         
Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że ciężko wytrzymać słuchając niektórych wypowiedzi, 
bo to, że ktoś z kimś rozmawiał, równocześnie taką wypowiedzią radny zakwestionował 
wypowiedź starosty, który słusznie powiedział, że musi dopiero z odpowiednią osobą 
merytoryczną porozmawiać na temat zgłaszanych problemów, a radny cały czas powtarza,   
że tu był, tam rozmawiał. Prosił by, jeżeli radny coś załatwił żeby powiedział co konkretnie 
załatwił, bo teraz przedstawił jedną prawdę, taką jaką podał. Zakwestionował opinie, które 
spływały z tego samego terenu do Burmistrza, zakwestionował opinię sołtysa stamtąd Jeżeli 
ma faktycznie uwagi poprosił by stanął w obecności radnych i przekazał im swoje uwagi                
i skonfrontować je z tym co było w rzeczywistości. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki zauważył, że pomimo wystąpienia 
radnego Tomasza Kaczuby to i tak odpowiedź radny Wyrwa otrzyma od kompetentnej osoby 
z ramienia starostwa.                                                                                                                          
Radny Tomasz Kaczuba w odpowiedzi na insynuację radnego Franciszka Wyrwy powiedział, 
że jest daleki od tego żeby tłumaczyć, co robi i z kim rozmawia. W nawiązaniu do tego co 
powiedział starosta podziękował panu Malczewskiemu, burmistrzowi za chęć współpracy ale 
podziękował za te wszystkie dobre rzeczy, które chcą robić a ci, którzy ich słuchają ocenią co 
jest dobre, a co złe.                                                                                                                                        
Radny Stanisław Tadej powiedział, że nie chciałby się odnosić do polityki ale radny 



 11

przypomina mu przedstawicieli jednej partii Konfederacji, oni wszystko wiedzą najlepiej, 
jakby się znaleźli w rządzie to wszystko byłoby dobrze. Ponadto odnosi wrażenie, że radny 
chciałby zostać burmistrzem Margonina. 
                                                                                                                                          
Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia 
9. Wolne głosy i oświadczenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki udzielił głosu radnemu Tomaszowi 
Kaczubie, który stwierdził, że nie ma żadnych aspiracji, chce tylko ciężko pracować na rzecz 
ludzi, bo ludzie go wybrali. Dlatego robi wszystko żeby dokładnie wypełnić swój mandat.   
Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki stwierdził, że jest przekonany wszyscy 
na tej sali chcą dobrze wypełniać swój mandat.                                                                                         
Radny Stanisław Tadej poinformował, że 12 października o godz. 18:00 w sali wiejskiej       
w Milczu odbędzie się spotkanie z Wicepremierem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Henrykiem Kowalczykiem, na które wszystkich zaprosił. 
 
10. Zakończenie obrad. 
Innych głosów nie było więc Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Straczycki 
podziękował wszystkim uczestniczącym w sesji i wobec wyczerpania porządku obrad              
o godz. 12:10 zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. 
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