Protokołu Nr VIII/2015
VIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 25 maja 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

VIII sesję VI 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 13,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny: radny Jarosław Górski
radna Iwona Kostrzewa-Lewińska
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta w sprawie
wniesienia do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów uchwał, jednocześnie
poprosiła, aby poniżej wymienione projekty uchwał zostały zapisane w porządku obrad sesji
kolejno punkcie 10:
d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym
pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych na cele związanie z funkcjonowaniem lokalu
mieszkalnego nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej
w Chodzieży, położonych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2181/1 przy ul. Żeromskiego 2a
w Chodzieży.
e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
h) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej.
i) Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
w roku 2015.
j) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Państwa Bogdana Jasińskiego,
Elżbietę i Włodzimierza Herman na Uchwałę Nr XLVII/408/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
k) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży
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z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015
rok.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała, czy radni wyrażają zgodę, aby w/w wniosek
przegłosować w całości. Nie zgłoszono sprzeciwu.
Radni przegłosowali wniosek: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o drugim wniosku Burmistrza Miasta w sprawie
wniesienia do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowego projektu uchwały, jednocześnie
poprosiła, aby poniżej wymienione projekty uchwał zostały zapisane w porządku obrad sesji
kolejno punkcie „10 l” : projekt uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Pana
Marka Sikorskiego na Uchwałę Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2015
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Świętokrzyskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Radni przegłosowali wniosek: 13 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 27 kwietnia 2015r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2014 wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2014 r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014 r.,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2014r.,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 r.
d) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń gospodarczych
wykorzystywanych na cele związanie z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego nie wchodzącego
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonych na działce oznaczonej
nr ewidencyjnym 2181/1 przy ul. Żeromskiego 2a w Chodzieży,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej,
i) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2015,
j) w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Państwa Bogdana Jasińskiego, Elżbietę
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i Włodzimierza Herman na Uchwałę Nr XLVII/408/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
29 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu,
k) 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,
l) w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Pana Marka Sikorskiego na Uchwałę
Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2015r.
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 27
kwietnia 2015r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza,
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Radny, P. Przybyłowski zapytał, czy w trakcie rozmów ze Starostą Chodzieskim ustalono coś
w koncepcji remontu ulicy Paderewskiego?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że rozmowy są szerokie, koncepcji jest wiele, jednak jeszcze
dokładnie nie zostało nic ustalone.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny, P. Przybyłowski, poprosił o wyjaśnienie artykułu w lokalnej prasie, który opisuje
negatywnie Schronisko Młodzieżowe Gontyniec, w którym grupa niemiecka z Notulln nie chciała
skorzystać z noclegu itp?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że młodzież i opiekunowie wypełnili ankiety podczas pobytu
w Chodzieży, jedynym zastrzeżeniem były kwestie związane z wyżywieniem. Doszło do pewnych
niejasności, jednak nastąpiła szybka reakcja i wszystko zostało wyjaśnione. Dodał, że nasza
młodzież, która wyjeżdża do Niemiec, też przebywa w podobnych warunkach.
Radny, D. Boberski, powiedział, że wcześniej też tam nocowała młodzież z Niemiec i nie
narzekano na warunki pobytu w Schronisku.
Burmistrz Miasta powiedział, że szybka reakcja poprawiła warunki pobytu grupy z Niemiec
w Schronisku, dowiodły tego przeprowadzone ankiety. Ankiety są zabezpieczeniem ewentualnego
problemu. Dodał, że stan Schroniska jest wszystkim znany, baza będzie sukcesywnie remontowana.
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Wyniki finansowe pokazują, że jest zainteresowanie Schroniskiem, a także Hostelem. Ten problem
jest tylko cząstką wśród innych zadań na terenie naszego miasta, brakuje środków finansowych na
wszystkie potrzebne inwestycje.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak.
Ad 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2014 wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Chodzieży za 2014 rok, odczytała także treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 13 kwietnia 2015r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chodzież za 2014 rok
(opinia oraz treść wypowiedzi Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Ewa Siodła, przedstawiła opinię Komisji w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży z tytułu wykonania budżetu miasta za
2014 rok.
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła treść Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 18 maja 2014r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Chodzieży o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok. (Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja 2015r wraz
z opinią oraz Uchwałą RIO wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2014 r.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miejskiej, M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2014 rok.
Radna, E. Siodła, zapytała, co było powodem niezrealizowania planu spłaty odsetek od kredytu?
Skarbnik K. Pytlak odpowiedziała, że kwoty odsetek od zaciągniętego kredytu planuje się, na etapie
projektu budżetu, w wysokości wartości odsetek, jakie musimy w danym momencie zapłacić do
banku. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć z góry, jaka to będzie kwota, bowiem oprocentowanie
kredytu jest zmienne. Wpisana wyższa wartość jest bezpieczniejsza dla budżetu Miasta.
Radny M. Kozioł powiedział, że planowane dochody z działu oświata i wychowanie zostały
zrealizowane w wysokości 52%. Zapytał, dlaczego jest taki niski poziom wykonania tych
dochodów?
Skarbnik, K. Pytlak, powiedziała, że jest to przede wszystkim związane z wykonaniem z budżetu
z pozostałej działalności działu oświata i wychowanie. Założenia były takie, że zarówno po stronie
dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę na dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych
(szkoły) na poziomie wyższym niż zostały one zrealizowane. Wykonanie zarówno wydatków jak
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i dochodów niezależne jest od Gminy, bowiem uzależnione jest to od tego, ile dzieci zostało
zgłoszonych do jednostek na dożywianie. To nie wpływa w żaden sposób na budżet Gminy,
ponieważ jest to planowane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Radna, A. Kowalska, powiedziała, że na realizację zadania inwestycyjnego urządzenia kąpieliska
nad Jeziorem Miejskim wydano 81,95 % planowanych środków. Zapytała, co było powodem
przeznaczenia mniejszej ilości środków na tę inwestycję?
Skarbnik, K. Pytlak odpowiedziała, że faktycznie była planowa wyższa kwota, inwestycja była
realizowana wspólnie z Gminą Wiejską Chodzież. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że
kwota wyłoniona w ofercie jest niższa. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z pierwotnymi
założeniami.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży, Małgorzata Jeśko-Doręgowska powiedziała, że Komisja zapoznała się szczegółowo
z dokumentacją przedłożoną przez Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za 2014r. Komisja nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania
budżetowego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014 rok. (Opinia stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Michał
Kozioł wypowiedział się, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014r. Komisja
nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2014 rok. (Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży, Eugeniusz Lasota, powiedział, że Komisja zapoznała się z dokumentacją
dotyczącą wykonania budżetu gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014 rok, radni nie wnieśli uwag
i zastrzeżeń, wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży zaopiniowano pozytywnie (Opinia
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny D. Boberski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych PO do sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014
rok. (Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014 rok.
Ad 10. Podjęcie uchwał:
Ad a) Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła Skarbnik Miasta, K. Pytlak, o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2014 r.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/54/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad b) Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Skarbnik Miasta K. Pytlak, o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2014r.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/55/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
Ad c) Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Skarbnik Miasta, K. Pytlak, o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
za 2014 r.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/56/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym
pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych na cele związanie z funkcjonowaniem lokalu
mieszkalnego nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej
w Chodzieży, położonych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2181/1 przy ul. Żeromskiego 2a
w Chodzieży, przedstawił Burmistrz Miasta J. Gursz.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/57/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Zastępca
Burmistrza Miasta P. Witkowski.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/58/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta
P. Witkowski.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/59/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/60/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej, przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak
R. Pałuczak wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy działek oznaczonych jako działka o nr
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ewidencyjnym 8063/14 oraz działka o nr ewidencyjnym 8063/20, położonych przy ul. Gajowej.
Obecny właściciel zamierza na tym terenie zlokalizować budynek mieszkalny wielorodzinny ze
stropodachem płaskim, który jest relatywnie tańszy od stropodachu skośnego. Biorąc pod uwagę
fakt, że w całym tym rejonie występują budynki o różnych dachach, powyższa zmiana nie wpłynie
negatywnie na ład przestrzenny. Natomiast drugi teren, stanowiący dz. nr ewid. 8063/20,
przeznaczony w miejscowym planie na teren leśny, stanowi zgodnie z ewidencja gruntów teren
przemysłowy. Zamierzeniem wnioskodawcy jest rozbudowa, na pozyskanym terenie, istniejącego
zakładu produkcyjnego – piekarni i cukierni.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/61/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
w roku 2015, przedstawił Burmistrz Miasta Jacek Gursz.
Radny D. Boberski zapytał, czy to będzie jedyne miejsce do kąpieli w jeziorze?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że będzie utworzone miejsce do kąpieli przy Jeziorze Miejskim.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr VIII/62/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Państwa Bogdana
Jasińskiego, Elżbietę i Włodzimierza Herman na Uchwałę Nr XLVII/408/2014 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, przedstawił Naczelnik Wydziału AGT
p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak wyjaśnił, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Chodzieży podjęła uchwałę
Nr XLVII/408/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich. Pismem z dnia 28 lipca
2014 r. Państwo Elżbieta i Włodzimierz Herman oraz Bogdan Jasiński, na podstawie art. 101, 101
a ustawy o samorządzie gminnym, wezwali do usunięcia naruszenia prawa. Rada Miejska
w Chodzieży w dniu 30 września 2014 r. Uchwałą Nr LI/450/2014 odmówiła uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia ww. uchwały. Pismem z dnia 01 października 2014 r. wnoszący
wezwanie zostali powiadomieni o stanowisku organu.
W dniu 20 kwietnia 2015 r. Państwo Bogdan Jasiński oraz Elżbieta i Włodzimierz Herman za
pośrednictwem Rady Miejskiej w Chodzieży wnieśli skargę na podstawie art. 101 ustawy
o samorządzie gminnym na uchwałę z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich,
wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Skarżący wskazali na naruszenie przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 17 i 19, art. 32 Konstytucji
RP.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/63/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad k) 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. Jednocześnie poinformowała o autopoprawce
Burmistrza Miasta do w/w projektu uchwały (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny M. Kozioł zapytał, czy kwota 25 tyś. zł na modernizację kina w CHDK to środki pozyskane
z Instytutu Filmowego?
Skarbnik K. Pytlak odpowiedziała, że tak, to jest wkład własny, kwota zostanie dofinansowana.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, w pierwszej kolejności poprosiła o przegłosowanie w/w
autopoprawki: 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/64/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad l) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Pana Marka Sikorskiego na
Uchwałę Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Chodzieży
przy
ul. Świętokrzyskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
p. R. Pałuczak wyjaśnił, że w dniu 9 lutego 2015 roku Rada Miejska w Chodzieży podjęła Uchwałę
Nr V/24/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
przy ul. Świętokrzyskiej. Pismem z dnia 9 marca 2015 roku, Państwo Elżbieta i Marek Sikorscy,
na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, wezwali do usunięcia naruszenia prawa.
Rada Miejska w Chodzieży w dniu 27 kwietnia 2015 roku uchwałą nr VII/50/2015 odmówiła
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia ww. uchwały. Dnia 12 maja 2015 roku wpłynęła
skarga Pana Marka Sikorskiego zam. w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 2B/3 reprezentowanego
przez pełnomocnika adw. Karolinę Tomczak-Kalubę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu na uchwałę nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Świętokrzyskiej. Pan Marek Sikorski jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VIII/65/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Chodzieży
dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2016-2019 (pismo stanowi załącznik do niniejszego
protokołu). Jednocześnie przedstawiła krótką informację dotyczącą organizacji prac Rady
w zakresie wyboru ławników (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna B. Chmielewska zwróciła się z wnioskiem w sprawie przygotowania informacji
o ewentualnych skutkach finansowych wprowadzenia bonifikat dla mieszkańców miasta za
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Naczelnik Wydziału AGT, R. Pałuczak, powiedział, że skutkiem orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego istnieje możliwość przekształcenia tylko dla osób fizycznych.
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Radny, D. Boberski, zaprosił wszystkich serdecznie na XX jubileuszowe Chodzieskie Targi
Gospodarcze w sobotę 30.05.2015r. o godz. 10.00.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała, kiedy zakończy się inwestycja MWiK przeprowadzana
na ul. Reymonta?
Prezes MWiK, p. S. Biniecki, odpowiedział, że inwestycja powinna być zakończona do końca
maja br.
Burmistrz Miasta podziękował serdecznie za udzielenie absolutorium, jednocześnie podziękował za
współpracę wszystkim kierownikom jednostek budżetowych.
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. 1910.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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