Protokół Nr IX/2015
IX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
IX 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
11, (12 radnych – radny M. Kozioł przybył na posiedzenie o godz. 17.06), co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni: radny Jarosław Górski
radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska
radny Ryszard Hulida
radny Michał Kozioł (przybył na posiedzenie o godz. 17.06)
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta w sprawie
wniesienia do porządku obrad bieżącej sesji dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2015-2028, propozycja dopisania do porządku obrad sesji w punkcie „7e”
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów,
siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Chodzieży w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r., propozycja dopisania
do porządku obrad sesji w punkcie „7f”.
Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, porządek obrad został uzupełniony o w/w punkty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 maja 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:
a) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,
b) w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych
w Chodzieży,
c) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
d) 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,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2015-2028,
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f) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów,
siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Chodzieży w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 maja 2015r.
Następnie 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 25 maja 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).
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Sekretarz Miasta, p. Honorata Niemiro, przedstawiła projekt uchwały w sprawie
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, odczytała treść pisma Stowarzyszenia Krajowej Rady
Sędziów Społecznych z dnia 16.06.2015r. w sprawie naboru kandydatów na ławników (treść
pisma w załączeniu do niniejszego protokołu).
Dalej Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że podczas posiedzeń komisji Rady
zaproponowała kandydatury radnych do Zespołu: Dariusz Boberski, Beata Chmielewska,
Iwona Kostrzewa-Lewińska oraz Agnieszka Kowalska. Dodała, że wszyscy wymienieni radni
wyrazili zgodę na pracę w Zespole. Komisje Rady zaakceptowały w/w propozycję.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/66/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych, p. Justyna Selch,
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przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich
Placówek Oświatowych 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 przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały 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.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
radny E. Lasota poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/67/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Burmistrz Miasta Chodzieży, Jacek Gursz, przedstawił projekt w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 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 przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały 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
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przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków
i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży,
radny E. Lasota, poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/68/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015 rok.

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 przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków
i
zaopiniowano projekt uchwały 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.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży,
radny E. Lasota, poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/69/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Skarbnik Miasta, Kamila Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2015-2028.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienie zależności, jaka jest między dochodami
a zobowiązaniami budżetu Gminy.
K. Pytlak wyjaśniła, że związek jest tylko taki, że jeśli Gmina dokonuje inwestycji, która trwa
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powyżej jednego roku kalendarzowego, to musi być taka inwestycja czy przedsięwzięcie
wprowadzone do WPF.
Burmistrz Miasta powiedział, że inwestycja przedłuży się na rok następny, ze względu na
technologię, jest to zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Inwestycja ma być
wykonana solidnie, dlatego zdecydowano się na przedłużenie inwestycji na rok następny.
Przewodnicząca Rady wniosła poprawki do w/w projektu uchwały:
- w paragrafie 1 ustęp 1 zamiana słowa „ustawy” na „uchwały”,
- w paragrafie 1 ustęp 2 zamiana słowa „ustawy” na „uchwały”.
Przewodnicząca Rady poprosiła w pierwszej kolejności o przegłosowanie w/w poprawek:
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/70/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Sekretarz Miasta, Honorata Niemiro, przedstawiła projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib
obwodowych komisji do spraw referendum w Chodzieży w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało
się od głosu.
Uchwała Nr IX/71/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny P. Przybyłowski zapytał, kto jest Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”
w Pile?
Zastępca Burmistrza Miasta, p. Piotr Witkowski, odpowiedział, że Prezesem jest p. Bogumił
Tomczyk, który został wybrany jednogłośnie.
Radny, W. Redziak, poinformował, że zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Polski
Samorządowców w półmaratonie w Obornikach Wielkopolskich, w dniu wczorajszym.
Radny, D. Boberski, poprosił Burmistrza Miasta o przypomnienie, z jakich miejsc
kąpielowych na terenie naszego miasta będzie można korzystać i zapytał, czy te miejsca są
już przygotowane zgodnie z założeniami?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że sprawa ta była omawiana wiele razy, w tej kwestii nic się
nie zmieniło. Działania te są scedowane na Dyrektora MOSiR. Burmistrz uważa, że wszystko
jest przygotowane.
Radny, R. Poznański, zapytał, czy można podjąć działania w sprawie wyremontowania drogi
dojazdowej do stoku narciarskiego?
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Burmistrz Miasta powiedział, że jest to droga należąca do Nadleśnictwa, dlatego Gmina nie
może naprawić tej drogi. Dodał, że jednak przy okazji rozmów z Nadleśniczym, nawiąże do
tego tematu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że w dniu 17 września br. planuje się
uroczystą sesję związaną z przyjęciem patrona miasta – św. Floriana.
Radny, D. Boberski, poinformował, że Klub Gospodarczy otrzymał Medal Senatu za
organizację XX jubileuszowych Targów Chodzieskich. Złożył serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy współorganizowali Targi.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych, aby zapoznali się z Uchwałą Rady w sprawie
procedury uchwalania budżetu Gminy.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława
Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 17.00 i zakończono o godz. 18.05

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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