Protokół Nr XXXIII/2017
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 marca 2017r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Przewodnicząca Rady p. M. Kutnik rozpoczynając spotkanie nawiązała do zbliżającej się
szczególnej daty 2 kwietnia - kiedy to upłynie 20 lat od uchwalenia Konstytucji RP. Odczytana
została Preambuła Konstytucji RP. Podczas obrad sesji odtworzony został pokaz slajdów
przywołujący najważniejsze artykuły Konstytucji RP poświęcone samorządowi lokalnemu wraz
z Kartą Samorządności.
XXXIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, powitała Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza, zaproszonych gości,
radnych oraz mieszkańców miasta Chodzieży, stwierdziła także, że na stan 15 radnych w sesji
uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Nieobecny radny: Jarosław Górski
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 lutego 2017r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Zwycięstwa,
b) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017-2028,
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 lutego 2017 r.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała, że w związku z § 50 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy
Miejskiej w Chodzieży (Uchwała Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27
czerwca 2013 r.) przekazuje się informację o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 lutego
2017 r.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej oraz wręczył radnej p. A. Kowalskiej dokument powołujący ją na Miejskiego
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Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Radny p. P. Przybyłowski nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta dotyczącej reformy
oświaty zapytał, które z inwestycji mogą nie zostać zrealizowane w związku z koniecznością
sfinansowania reformy oświaty?
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że wycofanie 6-latków ze szkół to strata dla
samorządu Gminy Miejskiej w Chodzieży około 1 mln. zł, wycofanie jednego rocznika gimnazjum
to kolejna strata 1 mln. zł subwencji. Wstępne koszty, które gmina poniesie na wdrożenie reformy
oświaty to około 1 mln. zł. Burmistrz dodał, że trudno powiedzieć, z jakich inwestycji trzeba będzie
zrezygnować.
Radny p. D. Boberski powiedział, że mówi się o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, ale on ma nadzieję, że nie będzie to dotyczyło dyrektorów jednostek czy
spółek miejskich, dlatego że to ich doświadczenie uzyskane w długoletniej pracy pozwala pozyskać
wysokie środki finansowe i je rzetelnie wykorzystywać. Radny D. Boberski zapytał, dlaczego
Burmistrz w swojej wypowiedzi nie wspomniał o Chodzieskim Domu Kultury, który pozyskał duże
środki finansowe.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że o środkach uzyskanych przez Chodzieski
Dom Kultury wspomni w odpowiednim czasie po uzgodnieniu z Dyrektorem Chodzieskiego Domu
Kultury. Jeżeli chodzi o dwukadencyjność samorządowców to jest to cyt.: „zamach na samorząd w
celu zdobycia stołków dla swoich popleczników”. Nie ma pewności, co się stanie z dyrektorami
jednostek i spółek.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik zadała pytanie Burmistrzowi o realizację projektu „Wsparcie
strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży (...)”.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że przetarg jest już rozstrzygnięty,
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ze Złotowa. Prace będą prowadzone w 40 miejscach
Chodzieży. Została złożona jedna oferta na zakup autobusów. Do rozstrzygnięcia pozostały dwa
przetargi – na zakup wiat do wypożyczalni rowerów oraz na oświetlenie.
Radny D. Boberski zapytał, czy do przetargu na zakup autobusów zgłosiła się tylko jedna firma?
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że tak.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, na którym zostały przedstawione
korzystne pożyczki niskooprocentowane przeznaczone dla osób indywidualnych. Zostaną
uruchomione dwa projekty, jeden z nich na wymianę pieców, drugi na termomodernizację
budynków prywatnych oddanych do użytku przed rokiem 1999. Osoby zainteresowane powinny
zgłosić się do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o interpelacji radnego P. Przybyłowskiego oraz
radnego D. Boberskiego w sprawie rozbudowy oświetlenia w okolicy Placu Mikołaja Kopernika i
ulicy Piekary.
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Ad. 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedź na interpelację radnego P. Przybyłowskiego oraz
radnego D. Boberskiego została udzielona w dniu 15 marca br.
Ad. 7. Podjęcie uchwał:
Ad. a) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży przy ul. Zwycięstwa przedstawił Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Terenami p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak wyjaśnił, że uchwała ma zostać podjęta z uwagi na konieczność uzupełnienia jej
o wskaźniki wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży p. Ewa Siodła poinformowała,
że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca
poinformowała, że zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży p. Iwona KostrzewaLewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały,
który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży p. Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
W imieniu Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz
Lasota, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Załącznika Nr 2 do
w/w projektu uchwały.
Załącznik Nr 2 przyjęto – 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Załącznika Nr 3 do
w/w projektu uchwały.
Załącznik Nr 3 przyjęto – 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIII/264/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. b) Projekt II (po poprawkach ustalonych na posiedzeniach komisji) uchwały w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży p. P.
Witkowski.

3

Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży P. Witkowski powiedział, że w trakcie prac nad projektem
budżetu na 2017 rok stwierdzono zbyt krótki termin składania wniosków do nowego budżetu.
Termin składania wniosków został wydłużony do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
oraz określono tryb składania wniosków przez radnych. Poprzednia uchwała nie dawała
wystarczającego czasu komisjom na pracę nad uchwałą budżetową.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała, że
komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały i zaproponowała cztery poprawki.
W § 2 ust. 1 zaproponowano wykreślenie „w imieniu mieszkańców miasta”, w § 2 zaproponowano
aby dodać ust. 3 w brzmieniu: „Radnym udziela się na złożony wniosek pisemnej odpowiedzi wraz
z uzasadnieniem w terminie do 15 listopada.” Zaproponowano nowe brzmienie § 5 ust. 1:
„Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje w terminie 7 dni projekt uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. Określa
jednocześnie planowany termin sesji, na której podejmowana będzie uchwała budżetowa.”.
Zaproponowano nowe brzmienie § 5 ust. 2: „Stałe Komisje Rady, nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem sesji budżetowej, opiniują w formie pisemnej projekt uchwały i przekazują
opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącemu Rady.”.
Po wprowadzeniu poprawek projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży Iwona KostrzewaLewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały,
który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały po zaproponowanych zmianach zaopiniowano
pozytywnie.
W imieniu Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży, Eugeniusz
Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, projekt
uchwały po zaproponowanych zmianach zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży P. Witkowski zaproponował poprawkę do uchwały aby w §
2 ust. 3 po dacie 15 listopada dodać „roku poprzedzającego rok budżetowy”.
Radny D. Boberski powiedział, że zmiana tej uchwały wynika z konieczności wydłużenia czasu
pracy nad projektem budżetu, radni mieli zbyt mało czasu na pracę i uzgodnienia. Powiedział też,
że nie chce, aby ktoś pomyślał, że poprzednie budżety były uchwalane niezgodnie z przepisami.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik przeprowadziła głosowanie nad projektem II z poprawką
uzupełniającą zaproponowaną przez Zastępcę Burmistrza Piotra Witkowskiego.
Zmianę przyjęto - 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto – 13 radnych głosowało za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIII/265/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. K. Pytlak.
Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła autopoprawkę. W Załączniku Nr 1 w kolumnie 12.5 należy
kwotę 81.583,99 zł zamienić kwotą 4.304.875 zł. Wyjaśniła, że ta kolumna dotyczy kwot jakie
Gmina Miejska musi włożyć jako wkład krajowy do projektów realizowanych z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej. Zmiana jest uzgodniona i zasugerowana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Ta kwota była zawarta w projekcie, ale nie była wyodrębniona w danej kolumnie.
Podjęcie uchwały jest konieczne, z uwagi na zmianę Załącznika Nr 2, w którym dodano, że Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży będzie realizował projekt unijny pn. „Bardziej sprawni
i samodzielni - usługi społeczne i zdrowotne” w latach 2017 – 2018 i należy go wprowadzić do
przedsięwzięć wieloletnich. Dostosowano również kwoty wydatków oraz dochodów do kwot, które
będą wynikały z uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik przeprowadziła głosowanie nad projektem z poprawką
przedstawioną przez Skarbnika Miasta K. Pytlak.
Zmianę przyjęto - 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIII/266/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2017 rok przedstawiła Skarbnik Miasta K. Pytlak.
Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła autopoprawkę. Z uwagi na to, że wpłynął wniosek
z Chodzieskiego Dom Kultury o wydzielenie z zadania pn. „Organizacja jubileuszu 25-lecia
partnerstwa Chodzież - Nottuln 15.000 zł na nowe zadanie pn. „Uczestnictwo Orkiestry
Chodzieskiego Domu Kultury w przeglądach orkiestr”.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu.

Komisji

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży p. Ewa Siodła poinformowała,
że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca
poinformowała, że zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży p. Iwona KostrzewaLewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały,
który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży p. Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
W imieniu Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
p. Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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Przewodnicząca Rady p. M. Kutnik przeprowadziła głosowanie nad projektem z poprawką
przedstawioną przez Skarbnika Miasta p. K. Pytlak.
Zmianę przyjęto - 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIII/267/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Wniosków i informacji nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 a zakończono o godz. 1800.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Ewelina Żywicka/
/Mirosława Kutnik/
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