Protokół Nr X/2015
X sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 lipca 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
X 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 13, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni: radny Jarosław Górski
radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta
w sprawie wniesienia do porządku obrad bieżącej sesji dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015r., zapisano
w punkcie „7e”,
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015r., zapisano w punkcie „7f”.
Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, porządek obrad został uzupełniony o w/w punkty.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 29 czerwca 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 pozbawienia kategorii dróg gminnych,
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby
prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
c) w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
informacji o kandydatach na ławników,
d) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
e) w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015r.,
f) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 29 czerwca 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 29 czerwca 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, jak wygląda kwestia ogrzewania w pomieszczeniach na na
dworcu PKP?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że będzie ciepło i tanio jak w MEC.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna, I. Kostrzewa-Lewińska, zapytała, czy ograniczenie szybkości do 30 km/h przy Szkole
Podstawowej Nr 3 oraz Miejskim Gimnazjum można byłoby zarządzić tylko do godz. 15.00?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że temat był wielokrotnie poddawany pod dyskusję na
odpowiednich komisjach bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Temat został odrzucony. Dodał, że
przy SP3 ograniczenie musi być dłużej, ponieważ zajęcia szkolne trwają tam dłużej i miejsce jest
nieograniczone barierkami. Przy Miejskim Gimnazjum można by się zastanowić nad tym, aby
skrócić czas obowiązywania ograniczenia prędkości do 30km/h.
Radny, R. Poznański, zapytał, czy odbyła się rozmowa z Nadleśnictwem w kwestii remontu drogi
dojazdowej do stoku narciarskiego?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trudno zgrać harmonogramy spotkań, ponieważ trwa sezon
urlopowy, dodał, że Gmina nie jest właścicielem tej drogi, więc za wiele nie można zrobić.
Zaznaczył, że będzie dążył do spotkania w jak najszybszym terminie, aby omówić sprawę drogi
dojazdowej do stoku narciarskiego, tym bardziej, że mieszkańcy miasta także zgłaszają ten
problem.
Radny, E. Lasota, zapytał, dlaczego nie jest czynne kąpielisko w Ratajach?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że po pierwsze w tej chwili wskaźniki związane z Wieloletnią
Prognozą Finansową nie pozwalają zwiększać wydatków bieżących Gminy, a co za tym idzie brak
jest możliwości przekazywania pieniędzy na nowe zadania związane z wydatkami bieżącymi, czyli
np. zwiększenie płacy dla ratowników, czy zakup sprzętu na plażę. Można wydawać pieniądze
tylko i wyłącznie na inwestycje. Po drugie, co jest najważniejszym argumentem, to brak
ratowników. Po ogłoszeniu naboru nikt się nie zgłosił, prawdopodobnie ze względu na niskie
wynagrodzenie, Burmistrz zaznaczył, że wynagrodzenia ratowników na basenie też nie są zbyt
wysokie i nie można sobie pozwolić na to, aby ratownicy na plaży zarabiali więcej niż na basenie.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania - Brak.
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Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, przedstawił pracownik
Urzędu Miejskiego (Wydział GK) p. Szymon Zychla.
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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona Kostrzewa
-Lewińska poinformowała, 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr X/72/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez
osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania, przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz.
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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona Kostrzewa
-Lewińska poinformowała, 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
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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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr X/73/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników, przedstawiła Sekretarz Miasta
p. Honorata Niemiro.
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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona Kostrzewa
-Lewińska poinformowała, 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr X/74/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt II uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych, przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, zaznaczyła, że projekt II
został sporządzony na wniosek komisji. Zapisano sformułowanie dotyczące tego, jak postępować
się będzie, gdy w wyniku glosowania kandydaci otrzymają równą liczbę głosów.
Przewodnicząca Rady zgłosiła poprawkę do w/w projektu uchwały w paragrafie 1 punkcie 3
zamiast „I” musi być „i”.
Sekretarz Miasta H. Niemiro powiedziała, że zapis jest prawidłowy.
Przewodnicząca Rady wycofała swoją poprawkę.
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Uznano jednogłośnie, że zapis „I instancji” zmienić na „pierwszej instancji”.
Radny, E. Lasota poprosił o wykreślenie ostatniego akapitu w załączniku nr 2 do w/w projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno o przegłosowanie autopoprawek:
- w paragrafie 1, w punkcie 3, w wersie drugim zamiast „I” wpisać „pierwszej”: 13 za, 0 przeciw,
0 os. wstrzymało się od głosu,
- wykreślenie ostatniego akapitu w załączniku nr 2: 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu,
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr X/75/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2015r., przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, jednocześnie poinformowała
o autopoprawce do w/w projektu (pismo Burmistrza Miasta FNS.0006.9.2015 z dnia 24.07.2015r.
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu,
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr X/76/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic,
numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 25 października 2015r. przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr X/76/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz poinformował, że 17 września br. odbędą się uroczystości
związane z nadaniem patronatu św. Floriana dla miasta Chodzieży. Serdecznie zaprosił wszystkich
na sesję oraz na mszę św. z udziałem Prymasa Polski Wojciecha Polaka.
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. 17.51
Protokołowała
/Natalia Wierzbicka/

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Mirosława Kutnik/
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