Protokół Nr VII/2015
VII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 kwietnia 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
VII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, która powitała Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza, Zastępcę
Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotra Witkowskiego, zaproszonych gości, radnych oraz
mieszkańców miasta Chodzieży, stwierdziła także, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy
12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Nieobecni: radny Jarosław Górski
radna Iwona Kostrzewa – Lewińska
radny Wojciech Redziak
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta w sprawie
wniesienia do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej". Zaproponowała, aby w/w projekt umieścić w punkcie „7k”.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/459/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2015 rok. Zaproponowała, aby
w/w projekt umieścić w punkcie „7j”.
Poprosiła o przegłosowanie oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej" do porządku
obrad sesji w punkcie „7k”: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Poprosiła o przegłosowanie oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr LII/459/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014 roku w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży na 2015 rok do porządku obrad sesji w punkcie „7j”: 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad sesji po zmianach: 12 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 30 marca 2015r.
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:
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a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niektórych nieruchomości Gminy Miejskiej
w Chodzieży położonych w Chodzieży,
c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy,
e) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce
samorządu terytorialnego i jej jednostkom podległym,
f) w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież ze Związku Stowarzyszeń „Pilski Bank
Żywności” w Pile,
g) w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu aglomeracji Chodzież,
h) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/24/2015 z dnia 9 lutego 2015r.,
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia
2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015 rok,
j) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/459/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2015 rok,
k) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej",
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 30 marca 2015r.
Następnie Przewodnicząca Rady, p. 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 30 marca 2015r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, p. M. Kutnik, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza,
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.
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Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży p. Romana Otto przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr VII/43/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż niektórych nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży
położonych w Chodzieży.

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
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na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr VII/44/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży p. Janusz Smaruj
przedstawił II projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Radny E. Lasota zapytał, czy prawidłowo został sporządzony załącznik graficzny do w/w
projektu uchwały?
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że załącznik został poprawiony, znajdują się tam
dwa podmioty, które dzierżawią pomieszczenia.
Radny D. Boberski zapytał, czy pole camperów wykorzystywane jest przez inne pojazdy?
Czy terenem tym zarządza CHKS „Polonia”?
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że pole wykorzystywane jest przez inne pojazdy
oraz terenem zarządza CHKS „Polonia”.

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że po wniesionych
poprawkach nie głosowano nad w/w projektem uchwały. Złożono wniosek
o przygotowanie projektu II wprowadzający poprawki.
Przewodniczący pozostałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży:
Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska poinformowali jak wyżej.
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Radny D. Boberski poprosił, aby teren najmu pola dla camperów był bardziej promowany.
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że pole jest udostępniane tylko czasowo,
podczas niektórych imprez kulturalno-sportowych.
Radny P. Przybyłowski zapytał, czy w/w projekt uchwały będzie miał jakieś reperkusje co
do dzierżawy lokalu gastronomicznego znajdującego się na terenie jednostki?
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że lokal został wydzielony.
Radny M. Kozioł zapytał, jaki był dotąd stosowany okres wypowiedzenia przy
podejmowanych umowach najmu?
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że od miesiąca do trzech miesięcy?
Radny E. Lasota zapytał, czy jest możliwość zmiany konstrukcji zapisu umowy
użytkowania nieruchomości przez CHKS „Polonia”?
Dyrektor MOSiR p. J. Smaruj odpowiedział, że można sporządzić aneks do umowy.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr VII/45/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży p. Janusz Smaruj
przedstawił II projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała, że w wyniku dyskusji na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej w Chodzieży wnioskowano o wprowadzenie projektu II w/w uchwały
wprowadzającego poprawki. Nie przeprowadzono głosowania podczas posiedzeń komisji.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu (Radny E. Lasota nie brał udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr VII/46/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Witkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu
terytorialnego i jej jednostkom podległym. Powiedział, że niniejszy projekt wprowadza
doprecyzowania w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w ramach
zasady de minimis zgodnie z zastrzeżeniami Prezesa UOKiK. Przewiduje również wydłużenie
maksymalnego okresu spłaty zadłużenia z 24 do 60 rat, co pozwoli większej liczbie
najemców na skuteczne skorzystanie z tego rodzaju ulgi, a gminie na uzyskanie wpływów bez
ponoszenia kosztów komorniczych i sądowych.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr VII/47/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Burmistrz Miasta Jecek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia
Gminy Miejskiej Chodzież ze Związku Stowarzyszeń „Pilski Bank Żywności” w Pile.
Poinformował o projekcie II uzasadnienia (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
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pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała
się od głosu.
Uchwała Nr VII/48/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt II uchwały w sprawie
wyrażenia opinii na temat projektu planu aglomeracji Chodzież.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej dyskusji podczas
posiedzeń komisji dokonano zmian w/w projekcie uchwały m.in. załączono dodatkowy
załącznik w postaci mapy zbiorczej. Nie przeprowadzono głosowania.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu.
Uchwała Nr VII/49/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/24/2015 z dnia 9 lutego 2015r.,
przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki (…) E. Lasota, jednocześnie przedstawił
uzasadnienie do w/w projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała
się od głosu.
Uchwała Nr VII/50/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na 2015 rok, przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, która jednocześnie
poinformowała o autopoprawce Burmistrza Miasta (pismo o autopoprawce stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Radna E. Siodła zapytała o paragraf 1 pkt 2 ppkt a wydatki bieżące, w jakiej kwocie?
Skarbnik Miasta powiedziała, że przez w/w autopoprawkę kwota ta zmieniła się i została
odczytana po poprawce właściwa kwota.
Radny D. Boberski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z w/w projektu uchwały z działu
926 z rozdziału 92601 i z paragrafu 6050 pozycji dotyczącej rozbudowy trybun wraz
pomieszczeniem socjalnym. Uzasadniając wniosek stwierdził, że należy lepiej dopracować
koncepcję zagospodarowania tego terenu w całości jak i samego obiektu. Stwierdził, że radni
zamierzają przesunąć rozbudowę obiektu i chcą doprowadzić do dyskusji z Burmistrzem
i zainteresowanymi środowiskami sportowymi, zaznaczył, że wszyscy są zgodni co do
konieczności tej inwestycji. Zgłosił wniosek formalny o wycofanie tej pozycji z w/w projektu
uchwały.
Skarbnik Miasta K. Pytlak powiedziała, że w takim przypadku zmieni się całkowita kwota
wydatków budżetu o 868 tyś. zł.

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu w pełnym składzie przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono
żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży radna Małgorzata Jeśko – Dołęgowska poinformowała, że komisja
na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży
radny Michał Kozioł poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w
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projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w
autopoprawki: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku radnego
D. Boberskiego o wykreślenie z w/w projektu uchwały z działu 926 z rozdziału 92601
i z paragrafu 6050 pozycji dotyczącej rozbudowy trybun wraz pomieszczeniem socjalnym:
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Wniosek przyjęto, innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VII/51/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży p. Romana Otto przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr LII/459/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014 roku w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży na 2015 rok.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr VII/52/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Burmistrz Miasta J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej", który
powiedział, że plan jest dokumentem strategicznym, sporządzonym przez m.in. jednostki
samorządu terytorialnego, który wyznacza kierunki dla gmin na lata 2014 – 2020 w zakresie
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak : transport publiczny
i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami,
zaopatrzenie w ciepło i energię. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istotą planu jest zapewnienie korzyści
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez
wdrożenie nowych technologii i wzrost innowacyjności, zmniejszenie energochłonności
w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.
Radny D. Boberski, czy znany jest koszt tworzenia takiego planu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trudno powiedzieć, wszystko zależy od założeń, liczby
ludności itp. Może to być kwota od 30 do 50 tyś. zł.
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Radny D. Boberski zapytał, czy sam plan jest również refundowany przez środki zewnętrzne
w jakiś sposób? Chodzi o koszty tworzenia takiego planu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że Gmina może odzyskać do 60% kwoty takiego planu
gospodarki.
Radny D. Boberski zapytał, czy są jakieś inne konsekwencje finansowe, jeśli Gmina nie
będzie posiadała takiego planu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że Gmina nie będzie mogła startować w konkursach
np. związanych z termomodernizacją. Plan ten otworzy „furtkę” np. dla MZK, dla MEC itd.
Radny D. Boberski zapytał, czy taki plan musi być zależny od Wieloletniej Prognozy
Finansowej?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że to od Gminy zależy zakres podejmowanych czynności.
Radny D. Boberski zapytał, do kiedy musimy mieć ten plan?
Burmistrz Miasta powiedział, że konkurs na dofinansowanie jest do 15.05 br. , natomiast
wykorzystanie planu będzie już następnym krokiem.
Radny M. Kozioł zapytał, czy wiadomo, jakie są to kwoty, które Gmina może zyskać,
przystępując do tego konkursu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że przystąpienie do opracowania planu będzie zależne od
możliwości finansowych Gminy, z drugiej strony Gmina będzie rozliczana z faktycznego
efektu realizacji planu. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy dokumentu umożliwiającego
startowanie w przyszłości w konkursach. Gmina ma do zyskania 60% dofinansowania.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr VII/53/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny D. Boberski zaprosił w imieniu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego na
XX Chodzieskie Targi Gospodarcze, które odbędą się w dniu 30 maja 2015r.
Radny P. Przybyłowski, czy Gmina poniosła jakieś straty z tytułu problemów związanych
z działalnością wysypiska śmieci?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trudno powiedzieć, czy Gmina poniosła straty, czy też
zarobiła. Nieczystości wywożono do Kłody, którą traktowano jako wysypisko zastępcze.
Radny p. Przybyłowski zapytał, czy skład samorządów zwiększył się czy zmalał w spółce
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składowiska odpadów?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że liczba jest stała, 15 samorządów.
Przewodnicząca Rady poinformowała obecną publiczność, że radni pełnią dyżury w Urzędzie
Miejskim w każdy poniedziałek miesiąca. Zaprosiła wszystkich do korzystania z dyżurów
radnych.
Następnie głos zabrał mieszkaniec miasta Chodzieży p. Wojciech Nowaczyk powiedział,
że na sesjach kilkakrotnie występował z wnioskiem o przedłużenie ulicy Kasprzaka do tzw.
„szosy wyszyńskiej”. Powiedział, że w tej sprawie był u władz wojewódzkich, dostarczył też
pismo Przewodniczącej Rady podpisane przez wicewojewodę p. Pacia. Dodał, że ma
nadzieję, iż Pani Przewodnicząca nadała temu pismu właściwy bieg, zaznaczył, że ufa
Przewodniczącej Rady. Powiedział, że do złożenia wniosku skłonił go narastający ruch
drogowy na ulicach miasta i występujące kolizje na tzw. „górze podanińskiej”. Kolizji było
już kilkanaście, będą narastać. Grozi Chodzieży korek drogowy, poprosił o wrażliwość na tę
sprawę. Zaznaczył, że ma nadzieje, iż nowi radni mają wrażliwość społeczną i przejdą do
realizacji. Media poprosił o przeniesie swojego głosu na strony czasopism lokalnych.
Radny P. Przybyłowski zapytał, czy w urzędzie są jakieś dokumenty dotyczące sprawy, którą
porusza p. Nowaczyk?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku
jakieś zapisy są, jednak plan jest to dokument kierunkowy. Nie przypomina sobie, aby od
2002 roku były pieniądze lub dokumentacja związania z projektem drogowym. Dodał, że
istnieją dokumenty wykonania dróg lokalnych od momentu, kiedy został Burmistrzem
Miasta, sieć dróg zmienia się dla miasta pozytywnie. Zaznaczył, że aby wykonać jakąkolwiek
inwestycję, trzeba mieć środki finansowe. Powoływanie się na to, że obecnie są środki
zewnętrzne jest sporym nadużyciem, ponieważ kwestia dotycząca dróg gminnych
zablokowana została przez Unię Europejską. Będą projekty związane ze „schetynówką”., ale
to dotyczy innego projektu związanego z centrum miasta.
Radny P. Przybyłowski powiedział, że argument kolizji na tej drodze przemawia do radnego.
Zapytał, czy jest jakakolwiek szansa na realizację tej inwestycji? Zapytał o jakość
nawierzchni na tej drodze?
Burmistrz Miasta powiedział, że nie planuje budowy tej drogi, chyba że pojawią się jakieś
„cudowne” środki finansowe. Powiedział, że jest tam problem własności gruntów, które nie
należą do gminy tylko do nadleśnictwa, a wykup takich gruntów jest bardzo drogi. Po drugie
należy powiedzieć, że argument objazdu jest chybiony, dlatego, że duże samochody nie
przejadą na ul. Kochanowskiego pod wiaduktem. Zaznaczył, że objazd jest, wystarczy tylko
pokierować ruchem przez Radwanki. Niezrozumiałe jest dla Burmistrza to, że mieszkaniec
wymyślił sobie budowę drogi, używając przy tym chybionych argumentów. Zaznaczył, że w
mieście Chodzieży spraw do załatwienia jest dużo więcej. Jeśli chodzi o nawierzchnię została
„zblazowana” i taka musi w tej chwili pozostać.
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Przemysław Kozioł powiedział,
że na drodze wskazanej przez p. Nowaczyka nie odnotowano dużo więcej kolizji niż
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w centrum miasta.
Przewodnicząca Rady poprosiła mieszkańców raz jeszcze, aby korzystali z dyżurów radnych.
Następnie głos zabrał mieszkaniec miasta p. Tadeusz Wojtkowiak, który zapytał, czy
w związku z gospodarką niskoemisyjną będą jakieś zachęty dla mieszkańców, którzy
chcieliby przyczynić się do tej niskiej emisji np. mieszkańcy, którzy posiadają ogrzewanie
gazowe. Mieszkańcy, którzy ogrzewają mieszkania paliwem gazowym karani są dużymi
kosztami w stosunku do mieszkańców, którzy posiadają ogrzewanie tradycyjne m.in. tym, że
ponoszą te same opłaty za wywóz nieczystości stałych. Jeśli ktoś spala dużą ilość węgla i za
tym idzie emisja, to powinno to zostać uwzględnione w tym właśnie projekcie. Po drugie
powiedział, że jego obecność na dzisiejszej sesji spowodowana jest sposobem
przeprowadzania inwestycji na terenie miasta przez MWiK w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady zaprosiła p. Wojtkowiak na dyżur poniedziałkowy, na którym może
przedstawić swój problem.
Burmistrz Miasta powiedział, że idea planu gospodarki nieskemisyjnej nie dotyczy tak
szerokiego aspektu. Decyzja o tym, czy będą jakieś ulgi dla mieszkańców nie jest zawarta w
tym programie. Obecnie w Gminie obowiązuje program wymiany eternitu. W przyszłości
będzie zachęta dla mieszkańców, aby zmienić ogrzewanie ze względu na wpływ na
środowisko.
Mieszkaniec miasta p. Wojciech Nowaczyk powiedział, że czuje się dotknięty, zawiódł się, że
zgłosił wniosek o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, został temat spłycony. Zabolało
mieszkańca to, że przedstawiciel Policji zareagował tak, jak zareagował. Zaznaczył, że
sprawę będzie dalej podnosił. Ma nadzieję, że jeśli nie tu to w innych miejscach doczeka się
zrozumienia, nie dla mieszkańca, ale dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta Chodzieży.
Następnie głos zabrał p. Stanisław Tadej, który zapytał, czy programem niskiej emisji będzie
objęta spółdzielnia mieszkaniowa? Odniósł się do tego, że mieszkańcy na sesji powinni
zabierać głos. Powiedział także, że brak jest możliwości parkowania samochodów na
osiedlach miasta. Należy to zmienić. Należy reagować na apele mieszkańców, sesje nie mogą
trwać krótko. Zaznaczył, że należy także odpowiednio przekazywać historię Polski związaną
z II wojną światową.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że nikt nie mówi o skrócaniu sesji i odbieraniu głosu,
ponieważ sam Pan S. Tadej często korzysta z sesji Rady Miejskiej, aby zabrać głos. Nie jest to
zgodne z prawdą, co powiedział mieszkaniec, że sesja ma trwać krótko. Zaznaczyła, że
z przepisów prawa wynika, kiedy można zabierać głos na sesji Rady. Zaznaczyła raz jeszcze,
że radni pełnią dyżury dla mieszkańców. Dodała, że o porządku obrad decyduje
Przewodniczący Rady.
P. Wojciech Nowaczyk powiedział, że był na spotkaniu z Przewodniczącą Rady podczas
dyżuru radnych, był także na dyżurze u radnego P. Przybyłowskiego. Zaznaczył, że będzie na
następnym dyżurze u Przewodniczącej i u innego radnego, którego Pani Przewodnicząca
wskaże, aby tę sprawę prowadził.
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Prezes MWiK p. Stanisław Biniecki zaprosił na drzwi otwarte w oczyszczalni ścieków
w dniach od 7 do 10 maja 2015r.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława
Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1850.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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