Protokół Nr IV/2014
IV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
IV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Mirosława Kutnik, która powitała Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza, Zastępcę Burmistrza
Piotra Witkowskiego, Posłankę na Sejm RP Panią Marię Janyskę, zaproszonych gości, radnych oraz
mieszkańców miasta Chodzieży, stwierdziła także, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała, że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
Chodzieży o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały nr XLI/358/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok (wniosek stanowi załącznik do
niniejszego protokołu) – propozycja wpisania w/w projektu w punkcie „7f”.
Jednocześnie poinformowała, że Poseł na Sejm RP p. Janyska prosi o zabranie głosu.
Przewodnicząca zaproponowała, aby udzielić Pani Poseł głosu w punkcie „6a”.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w zmian do porządku obrad:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 19 grudnia 2014r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
6a. Przemówienie Poseł na Sejm RP Pani Marii Janyski.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności pomieszczeń,
c) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości położonej
w Chodzieży przy ul. Plac Kopernika 5,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Chodzieży przy
ul. Topolowej,
f) w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/358/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 grudnia
2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała, że w związku § 50 ust. 2 pkt 4 Statutu
Gminy Miejskiej w Chodzieży (Uchwała Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013r.) przekazuje się informację o podpisaniu protokołu sesji
odbytej w dniu 19 grudnia 2014r.
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Ad 4. Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży, p. Piotra
Witkowskiego, o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 6a) Głos zabrała Poseł na Sejm RP p. Maria Janyska, która pogratulowała serdecznie nowo
wybranej Radzie Miejskiej w Chodzieży oraz Burmistrzowi Miasta Chodzieży. Pogratulowała
szczególnie ogromnego zaufania, jakim zostali obdarzeni przez wyborców Radni i Burmistrz.
Następnie złożyła na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej i Zastępcy Burmistrza Miasta list
okolicznościowy z gratulacjami oraz bukiet kwiatów.
Ad 7) Podjęcie uchwał:
ad a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
w Chodzieży dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami, przedstawił Zastępca Burmistrza
Miasta p. Piotr Witkowski.
Przewodnicząca Rady zgłosiła uwagę na to, że w § 3 ust. 1 pkt 2 nie wpisano oceny ze
sprawowania „bardzo dobre”. Czy to jest prawidłowy zapis? Uważa, że należałoby to zmienić.
Zastępca Burmistrza P. Witkowski powiedział, że projekt w/w uchwały był uzgadniany
z Dyrektorami Szkół i nie wniesiono żadnych poprawek.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 p. Hanna Lohr uważa, że należy dopisać ocenę „bardzo dobre”.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby poprawić zapis tego paragrafu: „nieodpowiednie 0 pkt,
poprawne 0 pkt , dobre 1 pkt, bardzo dobre 2 pkt, wzorowe 3 pkt.
Radny P. Przybyłowski powiedział, że zachowania poprawnego nie należy równać z zachowaniem
nieodpowiednim w punktacji.
Radna B. Chmielewska zaproponowała, podobnie jak Zastępca Burmistrza Miasta oraz radny
P. Przybyłowski, aby w paragrafie tym zwiększyć skalę uzyskania punktów z „4” na „5” i wtedy
automatycznie punktacja rozłoży się na poszczególne oceny od 1 do 5.
Radna E. Siodła zwróciła uwagę, że jeśli zostanie zmieniona skala punktacji ocen za sprawowanie
w paragrafie 3, należy zmienić także punktację za wyniki sprawdzianu w tym samym paragrafie.
Zaproponowała, aby zmienić skalę punktów za sprawowanie bardzo dobre i wzorowe na 4 punkty
i wtedy reszty nie będzie potrzeby zmieniać.

2

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że należy zastanowić się nad wycofaniem tego projektu uchwały
z dzisiejszych obrad sesji Rady, aby zastanowić się nad tym, jak prawidłowo powinny brzmieć
omawiane zapisy.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy w posiedzeniu sesji Rady.
Po przerwie Przewodnicząca Rady M. Kutnik zaproponowała, aby wykreślić w/w projekcie
uchwały w całości paragraf 3 oraz w paragrafie 5 z ustępu 2 wykreślić „§3”.
Zastępca Burmistrza P. Witkowski zwrócił uwagę, aby w związku z powyższym wykreślić słowo
”i gimnazjalnych” z tytułu projektu uchwały.
Radny M. Kozioł zapytał, co w przypadku kiedy liczba punktów dzieci, które kandydują do
przedszkola jest równa? Jakie są wtedy kryteria naboru do przedszkoli?
Przewodnicząca Rady M. Kutnik odpowiedziała, że kryteria naboru do przedszkoli i szkół zostały
zapisane w ustawie o systemie oświaty. W omawianym projekcie uchwały są zapisane dodatkowe
kryteria ustalone przez Gminę Miejską dla dzieci, które spoza obwodu chciałby chodzić do
przedszkola czy szkoły miejskiej. Raz jeszcze zaznaczyła, że w/w projekt uchwały dotyczy dzieci
spoza obwodu.
Następnie Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie kolejno poprawek do w/w
projektu uchwały;
1) skreślenie w tytule słowa „i gimnazjalnych” 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się do głosu
2) skreślenie w całości paragrafu 315 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się do głosu
3) skreślenie zapisu „§3” w paragrafie 5 ustęp 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się do głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się od
głosu.
Uchwała Nr IV/14/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności pomieszczeń
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja w pełnym składzie
przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
Jarosław Górski poinformował, że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
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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.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała, że
komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr IV/15/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Chodzieży
przy ul. Plac Kopernika 5.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja w pełnym składzie
przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie. Zaznaczył, że należy wykreślić słowo „w sprawie”
w tytule projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
Jarosław Górski poinformował, że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
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.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę wraz z w/w autopoprawką podjęto – 15 za,
0 przeciw, 0 wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr IV/16/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja w pełnym składzie
przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie. Zaznaczył, że należy wykreślić słowo „w sprawie”
w tytule projektu uchwały. Zaznaczył, że Komisja wnioskuje o to, aby w umowach została zawarta
klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy dzierżawy, w przypadku kiedy
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Gminie będą potrzebne grunty.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
Jarosław Górski poinformował, że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
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.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała, że
komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę wraz z w/w autopoprawką podjęto – 15 za,
0 przeciw, 0 wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr IV/17/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Topolowej.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja w pełnym składzie
przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie. Zaznaczył, że należy wykreślić słowo „w sprawie”
w tytule projektu uchwały. Zaznaczył, że Komisja wnioskuje o to, aby w uzasadnieniu dopisać
w pierwszym zdaniu „...częściowo pod działalność usługową.”
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
Jarosław Górski poinformował, że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
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.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja w pełnym składzie przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Radny J. Górski zapytał, czy potencjalni nabywcy tych działek mogą je sprzedać?
P. Pałuczak odpowiedział, że tak, ale tylko za zgodą Rady Miejskiej, która decyduje o zmianie
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę wraz z uzupełnieniem uzasadnienia w/w
autopoprawką podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr IV/18/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XLI/358/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2014 rok.
Radny D. Boberski zwrócił uwagę na kwotę 137 tyś. zł za sprzedaż mienia ruchomego
przekształconych przedszkoli.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę wraz z uzupełnieniem uzasadnienia w/w
autopoprawką podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr IV/19/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Miasta powiedział, że miasto będzie mogło skorzystać ze środków unijnych na lata 20152020, które lokalna grupa działania zdobyła. Grupa to Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, której
członkiem jest także Gmina Miejska w Chodzieży. Poprosił o wystąpienie Panią Dominikę
Koczorowską Dyrektor Stowarzyszenia.
Głos zabrała p. Dominika Koczorowska poinformowała, że stowarzyszenie realizuje wiele
projektów, m.in. konkurs „Piękne ogrody Doliny Noteci”. Zgłosiła się 5 gmin do konkursu, w tym
aż 70 zgłoszeń, wyróżniono 6 osób. Pani Koczorowska wręczyła kolejno gratulacje i nagrody.
Burmistrz Miasta także złożył serdeczne gratulacje zwycięzcom. Dyrektor stowarzyszenia zachęciła
do brania udziału w różnych konkursach i nie tylko organizowanych przez stowarzyszenie.
Zachęciła także do odwiedzania strony internetowej.
Burmistrz Miasta złożył serdeczne życzenia noworoczne, życząc wszystkim i miastu wszystkiego
dobrego.
Dyrektor SP3 p. Hanna Lohr zaprosiła wszystkich obecnych do udziału w uroczystości obchodów
55-lecia szkoły w dniu 30 stycznia 2015r., o godz. 14.00.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji, a także złożyła wszystkim życzenia noworoczne.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1815.
Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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