Protokół Nr XII/2015
XII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 września 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, która powitała 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 Iwona Kostrzewa-Lewińska
Radni nie wnieśli uwag, porządek obrad przyjęto.
Porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 lipca 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 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na
pomieszczenia gospodarcze oraz garaże stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej
w Chodzieży przy ul. Ujskiej 43,
d) w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Władysława Reymonta
i ul. Wojska Polskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulicy
Ofiar Gór Morzewskich,
f) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży
w rejonie ul. Składowej,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
i) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Miejskiej w Chodzieży
j) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpoznania skargi
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Buszczaka 6 na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina z dnia 20 czerwca 2015r. na bezczynność
Burmistrza Miasta Chodzieży,
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2015-2020,
ł) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015 rok,
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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miasta Chodzieży przy ul. Marcina Kasprzaka,
n) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta
Chodzieży,
o) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Chodzieży,
p) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że Burmistrz Miasta wniósł wniosek o zamianę
projektów uchwał w porządku obrad punkt 7d – projekt uchwały w sprawie darowizn
nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Władysława Reymonta i ul. Wojska Polskiego, na
projekt II ten sam, ale rozszerzony o dodatkowe działki. Dodała, że to nie zmienia w żaden sposób
porządku obrad sesji, projekt II był omawiany podczas posiedzeń komisji Rady.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 lipca 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 27 lipca 2015r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży, Piotra
Witkowskiego, o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, podziękowała serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły
się do organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, Państwu Radnym, urzędnikom
Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Miasta Jackiem Gurszem oraz Zastępcą Burmistrza Miasta
Piotrem Witkowskim na czele. Szczególnie serdecznie podziękowała Sekretarz Miasta Pani
Honoracie Niemiro i współpracownikowi Pani Natalii Wierzbickiej.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny, R. Poznański zapytał po raz trzeci, czy wiadomo już coś na temat polepszenia dojazdu do
stoku narciarskiego?
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła, aby radny złożył zapytanie na odpowiednim druku
interpelacji radnego.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, czy wiadomo coś Panu Burmistrzowi na temat chodzieskiego
fotoradaru? Mówi się o tym, że fotoradary zostaną zabrane samorządom, zgodnie
z przygotowywanymi nowymi przepisami prawa.
Zastępca Burmistrza Miasta, P. Witkowski, powiedział, że wszystkie samorządy, które posiadają
fotoradary wystosowały petycję do Ministra Transportu, aby zmienić zapis ustawy. Jaki jest efekt,
trudno powiedzieć. W chwili obecnej ustawa upoważnia do kontroli prędkości inspekcję transportu
drogowego, więc Straż Miejska od 1 stycznia nie ma prawa kontrolować prędkości. Jeśli nic się nie
zmieni, fotoradar będzie mógł być wykorzystywany tylko do monitorowania prędkości
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przejeżdżających samochodów, potem ewentualnie będziemy mogli występować do Policji, aby ta
zwiększyła kontrolę w newralgicznych punktach. Zakup radaru był współfinansowany wspólnie ze
Starostwem Chodzieskim, koszt wynosił ok. 140 tyś. zł. z czego Gmina Miejska na ten cel
przeznaczyła 40 tys. zł.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania – Brak.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przedstawił
pracownik Wydziału GK Urzędu Miejskiego 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.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/78/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umów najmu na pomieszczenia gospodarcze oraz garaże stanowiące własność Gminy
Miejskiej w Chodzieży przedstawił pracownik Wydziału GK Urzędu Miejskiego 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.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu
3

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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/79/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
lokalowej położonej w Chodzieży przy ul. Ujskiej 43 przedstawił Naczelnik Wydziału AGT
p. Roman Pałuczak.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/80/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt II uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul.
Władysława Reymonta i ul. Wojska Polskiego przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman
Pałuczak.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/81/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich przedstawił Naczelnik Wydziału AGT
p. Roman Pałuczak.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/82/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonej w Chodzieży w rejonie ul. Składowej przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman
Pałuczak.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/83/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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
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na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/84/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
Radny, M. Kozioł zapytał, dlaczego czasem jest okres wydzierżawienia na 3 lata a czasem na 10 lat,
z czego to wynika?
P. Pałuczak odpowiedział, że to wynika z przepisów prawa, ustawa o gospodarce nieruchomościami
mówi, że bezprzetargowo można wydzierżawić na okres 3 lat, za zgodą Rady. Z kolei ustawa
o samorządzie gminnym mówi, że umowy zawierane na następne 3 lata także muszą być za zgodą
Rady.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/85/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Prezes Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży, jednocześnie informując o autopoprawkach:
- w podstawie prawnej projektu uchwały należy wykreślić po art. 18 „poz. 1318, z 2014r., poz. 379,
poz. 1072”,
- wykreślenie słów „co następuje” po słowie „uchwala”.
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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 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 M. Jeśko-Doręgowska 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.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady 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 XII/86/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez
rozpoznania skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Buszczaka 6 na bezczynność Burmistrza
Miasta Chodzieży przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki (…) Rady Miejskiej
w Chodzieży E. Lasota.
Radny, E. Lasota, na wstępie poinformował, że w/w projekt uchwały wiąże się z następnym
projektem uchwały. Przedstawił treść opinii Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Chodzieży (opinia z dnia 13.08.2015r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu). Następnie przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. Zaznaczył,
że skargę pozostawiono bez rozpoznania.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu (radny P. Przybyłowski nie brał udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr XII/87/2015 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina z dnia 20 czerwca 2015r.
na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący
Komisji Gospodarki (…) Rady Miejskiej w Chodzieży E. Lasota. Jednocześnie podkreślając, że
z treści uzasadnienia wynika, iż Rada Miejska uznaje skargę p. Jana Mertina z dnia 20 czerwca
2015r. na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży za niezasadną.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu (radny P. Przybyłowski nie brał udziału w głosowaniu).
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Uchwała Nr XII/88/2015 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad l) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2015-2020 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Pani K. Pytlak wyjaśniła, że zwiększa się wartość środków na realizację przedsięwzięcia
przewidzianego do realizacji w okresie objętym WPF – zadanie pn. “Rozbudowa trybun wraz
z pomieszczeniem socjalnym”.
Radny, D. Boberski, powiedział, że radni podczas obrad komisji Rady mieli wątpliwość, co do
stworzenia nowego projektu przebudowania trybun na stadionie „Polonia”, dlatego też nie został
w/w projekt uchwały wówczas przegłosowany.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że zostało to wszystko wyjaśnione, należało
stworzyć nowy projekt przebudowy, ponieważ pierwotna wersja była nieprawidłowa.
Radny, E. Lasota, powiedział, że jest to któraś z rzędu poprawka dotycząca inwestycji „Polonii”,
dodał, że wszystkim zależy na tym, aby stworzyć miejsce z prawdziwego zdarzenia dla dzieci
uprawiających sport. Jednak ciągłe zmiany w projektach inwestycji, które wiążą się z dodatkowymi
finansami, są nieprawidłowym postępowaniem. Dodał, że wstrzymuje się od głosu, ponieważ nie
widzi tej inwestycji, tak jak ona powinna wyglądać.
Radny, D. Boberski, powiedział, że 11.09.2013 roku składał wniosek do budżetu o budowę obiektu
Polonii. Już wtedy przewidział, że będzie to wykonane w dwóch etapach. Podobne wnioski były
składane już dużo wcześniej. Natomiast projekt obiektu „wypłynął” dopiero w tym roku. Jednostka,
która prowadzi tę inwestycję, przedstawia projekt niekompetentny, nieprzygotowany, z rażącym
naruszeniem prawa budowlanego. Wprowadza się radnych w błąd. Początkowo w planie
budżetowym została przyjęta kwota 938 tyś. zł, wtedy było zapewnienie, że ta kwota wystarczy na
całość inwestycji. W chwili obecnej pojawiają się problemy, okazuje się, że nieprawidłowo
zaprojektowano fundamenty, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Przetarg zweryfikuje te
wszystkie kwoty. Zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu takiego, że z chwilą kiedy
wykonawca zaproponuje kwotę wykonania inwestycji, wtedy dopiero Radni podejmą decyzję?
Głos na prośbę Pani K. Pytlak zabrała p. Justyna Selch, która powiedziała, że wartość robót
budowlanych zamawiający oszacowuje na podstawie kosztorysu inwestorskiego, ma obowiązek
takie środki zapewnić w planie finansowym jednostki. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Następnie przystępuje
się do etapu otwarcia ofert i jeśli cena korzystniejszej oferty przewyższa wartość zamówienia, którą
oszacował zamawiający i przewyższa środki finansowe zapewnione w planie finansowym, w takim
przypadku może odstąpić od realizacji inwestycji. Innej możliwości nie ma.
Radny, D. Boberski zapytał, czy jeśli przeznaczymy pewną kwotę na realizację zadania, to nie ma
już od tego odwrotu? Ta kwota będzie przeznaczona na budowę?
P. Selch odpowiedziała, że tak.
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że nad tą inwestycją Radni dyskutują już od dawna. Pierwsze
wątpliwości zostały poważnie zasiane pod koniec ubiegłego roku. Nie chodzi jednak o to, że ktoś
nie chce, aby zaplecze dla Polonii powstało. Wszyscy chcemy i wiemy, że ta inwestycja jest
niezbędna. Wątpliwość budzi sposób jej realizowania. Znaczne środki w budżecie powinny być
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wydatkowane zgodnie z prawem i procedurami, stąd pojawiają się pewne wątpliwości. Goni Nas
czas, wszyscy wiemy, że powinna trwać budowa, wszyscy na to czekają. Niewprowadzenie obecnie
tej zmiany w budżecie i w WPF spowoduje, że zrobimy bardzo poważny krok w tył.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, powiedziała, że Komisja Oświaty (…) na swoim posiedzeniu nie
zajęła stanowiska w tej sprawie, ponieważ nie zostało wyjaśniona kwestia dodatkowych środków na
projekt trybun. Dlatego też Komisja poprosiła na następne spotkanie Dyrektora MOSiR
p. J. Smaruja. Dodała, że komisja wnioskuje o to, aby zobowiązać Dyrektora MOSiR p. Smaruja,
aby na bieżąco informował Radnych o przebiegu prac związanych z budową zaplecza „Polonii”.
Radny, E. Lasota, zaznaczył, że jeśli teraz Radni podejmą decyzję o przyznaniu tych środków
finansowych, to później na wykonawstwo Radni nie będą mieli żadnego wpływu.
Radny, D. Boberski, powiedział, że popiera w wypowiedzi radną M. Jeśko-Doręgowską i wyraził
żal, że wynikają takie sprawy, kiedy wszystko zostało wcześniej ustalone.
Radny, R. Poznański, zapytał, czy jest na sali przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży, który mógłby raz jeszcze przedstawić temat inwestycji związanej z zapleczem
„Polonii”?
Zastępca Burmistrza Miasta, P. Witkowski, poprał słowa radnej B. Chmielewskiej, że nie ma czasu
już, aby przesuwać tę inwestycję. W tej chwili jest to zwiększenie środków finansowych do celów
budowy fundamentów, teraz zostanie ogłoszony przetarg i okaże się w jakiej kwocie wykonawcy
będą w stanie zrealizować inwestycję. Jeśli Państwo Radni mają ograniczone zaufanie do
wykonania tej inwestycji, wprowadzimy jej monitoring.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od
głosu
Uchwała Nr XII/89/2015 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad ł) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2015 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, która jednocześnie przedstawiła
autopoprawkę do projektu budżetu (FNS.0006.10.2015). Odczytała w/w projekt z wprowadzoną
autopoprawką.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poinformowała, że Komisja Budżetu (…) i Rewizyjna
zaopiniowały projekt pozytywnie, natomiast Komisja Oświaty (…) oraz Gospodarki (...) nie
przyjęły żadnej opinii.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, E. Siodła powiedziała, że Komisja zaopiniowała w/w projekt
uchwały pozytywnie, jednak ma wiele wątpliwości co do tego projektu uchwały i poprzedniego.
Obawy są takie, że inwestycja prowadzona przez MOSiR będzie „studnią bez dna”. Dodała, że
Dyrektor p. Smaruj zapewniał wcześniej, że nie będzie wnioskował o podwyższenie kwoty
wykonania inwestycji zaplecza stadionu „Polonii”. Teraz okazało się coś innego.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu (…) radny M. Kozioł powiedział, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały, jednak podobnie jak Komisja Rewizyjna
z wielkimi obawami co do wykonania finansowego inwestycji budowy zaplecza stadionu.
Radny, D. Boberski, mimo wszelkich wątpliwości powiedział, że będzie głosował pozytywnie za
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w/w projektem uchwały.
Radna, B. Chmielewska powiedziała, że trudno jest wymagać od Dyrektora jednostki sportu, żeby
był wyspecjalizowany w prawie budowlanym, każdy ma obowiązek powołania inspektora nadzoru
budowlanego.
Radny, E. Lasota, powiedział, że na pierwszych spotkaniach Radnych z przedstawicielami klubu
„Polonia” były prowadzone rozmowy na temat budowy trybun itd. Wtedy zapewniono, że wszystko
jest dokładnie i prawidłowo zaplanowane, teraz okazuje się, że powierzchnia, na której mają być
fundamenty, jest niewłaściwa. Dodał, że osoba, która nadzoruje budowę na tym etapie, powinna
ponieść konsekwencje swojej nieprawidłowej decyzji. Zaznaczył, że popiera tę inwestycję, tylko
nie rozumie niepoważnego jej traktowania.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że przedstawiciele klubu „Polonii” są
społecznikami, którzy nie są odpowiedzialni za tego typu prace jak sporządzenie właściwego
projektu fundamentów.
Radny, R. Wieczorek, powiedział, że błąd popełniono w momencie przyjmowania dokumentacji,
grunt jest zbyt miękki i dobrze, że stało się tak, że ktoś przebadał ten grunt.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapewniła, że będzie się starać o to, żeby wszyscy Radni mieli
bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za inwestycję.
Zastępca Przewodniczego Komisji Oświaty (…) radna, M. Jeśko-Doręgowska, powiedziała, że
omawiany projekt uchwały podczas posiedzeń komisji wzbudził pewne wątpliwości co do
przeznaczenia dodatkowej kwoty na w/w inwestycję. Dodała, że miejsce to jest potrzebne dla
młodych piłkarzy, budzi tylko pewne wątpliwości postępowanie inwestycyjne w tej sprawie.
Radny, W. Redziak, powiedział, że inwestycja jest bardzo potrzebna.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 3 os. wstrzymały się od
głosu
Uchwała Nr XII/90/2015 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad m) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Marcina Kasprzaka przedstawił
Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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
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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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/91/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad n) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
śródmiejskiego miasta Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
p. R. Pałuczak w pierwszej kolejności przedstawił treść w/w projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad w/w projektem uchwał.
W pierwszej kolejności głos zabrała mieszkanka p. Halina Kalińska – Maślak, która poprosiła
o zaprotokołowanie słów:
Po pierwsze: działka nr 1865, 1864 przy ul. Mickiewicza w Chodzieży, gdzie dopuszczająca
wysokość obiektu 11 m i szerokość 10 m nie spełnia warunków technicznych tego obiektu w tej
lokalizacji.
Po drugie: Jeżeli każda ze stron (pp. Kowzan, pp. Pietruszka, pp. Maślak) ma zastrzeżenia do w/w
projektu planu to bezsensowne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plan zagospodarowania
przestrzennego. Dodała, że stanowisko pp. Maślak w tej sprawie było przedstawione Radnym
pismem z dnia 4.09 br., wysłano imiennie do Państwa Radnych przez mecenasa p. Koch.
Po trzecie: Uchwała zagraża bezpieczeństwu i interesom firmy w przypadku zatwierdzenia w/w
planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreśliła, że projekt planu nie spełnia warunków
technicznych obiektu dla tej lokalizacji, ponieważ planowany budynek jest za wysoki, budynek
drukarni nie zostanie nasłoneczniony przez szerokość 10 m i wysokość 11 m w/w budynku.
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 Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o autopoprawce do w/w projektu uchwały:
w zał,. Nr 4 do w/w projektu uchwały w § 21 ust. 1 pkt 1 zmienia się § 12 ust. 2 pkt 1 na § 12 ust. 1
pkt 2 (pismo Burmistrza Miasta AGT.0006.18.2015 z dnia 17.09.2015r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu). W związku z czym w pierwszej kolejności poprosiła Radnych
o przegłosowanie w/w autopoprawki: 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Autopoprawkę przyjęto.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie stawki służącej naliczaniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Stawkę w wysokości 30% przyjęto.
W dalszej kolejności Przewodnicząca przeczytała treść załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały tj.
Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży wraz
z uzasadnieniem. Poprosiła radnych o przegłosowanie w/w załącznika nr 2:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Załącznik nr 2 przyjęto.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przeczytała treść załącznika nr 3 do w/w projektu
uchwały tj. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania. Poprosiła radnych o przegłosowanie w/w załącznika nr 3:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Załącznik nr 3 przyjęto.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Naczelnika Wydziału AGT p. Romana Pałuczaka
o szczegółowe przedstawienie załącznika nr 4 do w/w projektu uchwały tj. Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.
p. R. Pałuczak powiedział, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są zgrupowane w trzech częściach w zależności o czasu wyłożenia planu
i rozpatrywania tych uwag po wyłożeniu planu. W związku z czym w pierwszej kolejności
przeczytał treść rozdziału 1 od § 1 do § 6 załącznika nr 4 tj. uwagi wniesione do projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu w terminie 27.05 – 27.06.2014r. - I wyłożenie (załącznik
nr 4 do w/w projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 1:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §1 ust. 1 pkt 1 i 2:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
13

- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §2 ust. 1 pkt 1 i 2:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §3 ust. 1 pkt 1 i 2:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §4 ust. 1 pk1 1 lit. a, b, c oraz pkt. 2
lit. a, b, c, d:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §5 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d oraz pkt 2
lit. a, b, c, d:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału AGT, p. Roman Pałuczak, na prośbę Przewodniczącej
Rady, M. Kutnik, przeczytał treść rozdziału 2 od § 7 do § 13 załącznika nr 4 tj. uwagi wniesione do
projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w terminie 21.11 – 19.12.2014r. - II wyłożenie
(załącznik nr 4 do w/w projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §7 ust. 1 pkt 1 i 2:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §9 ust. 1:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §10 ust. 1 pkt 1 i 2:
12 za, 0 przeciw, 1os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §11 ust. 1:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §12 ust. 1 pkt 1-7:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §13 ust. 1 pkt 1-7:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału AGT, p. Roman Pałuczak, na prośbę Przewodniczącej
Rady, M. Kutnik, przeczytał treść rozdziału 3 od § 14 do § 21 załącznika nr 4 tj. uwagi wniesione
do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w terminie 26.06 – 17.07.2015r. III wyłożenie (załącznik nr 4 do w/w projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 3:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §14 ust. 1 pkt 1 - 3:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymało się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §15 ust. 1:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §16 ust. 1:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §17 ust. 1 pkt 1:
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12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §18 ust. 1 pkt. 1 - 4:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §19 ust. 1 pkt 1-4:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu,
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §20 ust. 1 pkt 1 i 2:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §21 ust. 1 pkt 1 i 2:
12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XII/92/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad o) Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Dziennej Aktywności
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr
Witkowski.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, zaputała, co stanie się z najmłodszymi dziećmi uczęszczającymi do
ośrodka w trakcie likwidacji ośrodka?
Zastępca Burmistrza P. Witkowski odpowiedział, że przedszkola przejmą najmłodsze dzieci po
zlikwidowaniu ośrodka, natomiast do końca roku dzieci te będą jeszcze w ośrodku.
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że z informacji, jakie przekazał Burmistrz zmierzać
będziemy do organizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uważa, że będzie to dobre rozwiązanie,
szczególnie dla dzieci, które w tym ośrodku rosły. Burmistrz zapewniał także, jeśli uda się taki
ośrodek stworzyć, to inną formą opieki objęte będą dzieci młodsze, które korzystały dotąd z zajęć
specjalistycznych ośrodka.
Radny, B. Boberski, powiedział, ze zmieniamy formę organizacyjną, dając możliwość rodzicom,
zapytał, czy ośrodek będzie funkcjonował pod inną postacią?
Zastępca Burmistrza, P. Witkowski odpowiedział, że nie ma możliwości przekształcenia jednostki
budżetowej w inną formę, najpierw należy ją zlikwidować, żeby powstała nowa struktura.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, zapytała, co z pracownikami ośrodka?
Zastępca Burmistrza P. Witkowski odpowiedział, że wszystko będzie zależało od tego podmiotu,
który na tej bazie powstanie. W chwili obecnej jest tam 6,5 etatu. Dwie osoby zrezygnowały
z pracy. Dwie osoby wożą dzieci do szkół, więc pozostaną. Jeśli struktura zostanie odtworzona,
to pozostałe osoby zostaną na podobnych stanowiskach.
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.
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży radna M. Jeśko-Doręgowska 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 – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/93/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad p) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o wybór kandydatów na
członków Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania na wybór ławników do
Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy
w Pile.
Radna A. Kowalska zgłosiła kandydaturę radnej M. Jeśko-Doręgowskiej.
Radny R. Hulida zgłosił kandydaturę radnego M. Kozioła.
Radny E. Lasota zgłosił kandydaturę radnego W. Redziaka.
W/w kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła przerwę celem ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przedstawiła się: Przewodniczący radny W. Redziak, członkowie:
radni M. Jeśko-Doręgowska oraz M. Kozioł. Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytał regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (Uchwała
Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Następnie Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych, radny D. Boberski, przedstawił w/w projekt uchwały wraz z opinią na temat
kandydatów na ławników w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie
(opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła przerwę.
Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym ostemplowane karty do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny W. Redziak, kolejno odczytywał nazwiska radnych
z listy obecności, którzy kolejno podchodzili do urny wyborczej, wrzucając kartę do głosowania
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z oddanym głosem.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła 5min. przerwy.
Radny, P. Przybyłowski opuścił posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Chodzieży o godz. 21.00.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny W. Redziak odczytał protokół komisji
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na
kadencję 2016-2019r. (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny W. Redziak odczytał protokół komisji
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu –
Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2016-2019r. (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
W dalszej kolejności Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych, radny D. Boberski, przedstawił w/w projekt uchwały, odczytując kolejno
nazwiska wybranych ławników przez Radę Miejską w Chodzieży
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XII/94/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Głos zabrał mieszkaniec miasta Chodzieży p. Wojciech Nowaczyk, który powiedział, że
17 września br. obyła się wielka historyczna sesja uroczysta, byli goście, a także goście bardzo
dostojni (Prymas Polski). Padło wiele pięknych i wzniosłych, dobrych słów, „ja z Chodzieżą jestem
związany” nie mniej niż Państwo. Cieszy się, jeśli w Chodzieży jest coś pięknego, słowa są ważne,
a czyny są jeszcze ważniejsze. Na sesji mówiono o wartościach ludzkich i duchowych związanych
z wartościami świętymi. Oby Patron służył miastu i jego mieszkańcom. Na rondzie zwanym im.
Jana Pawła II od ponad miesiąca jest rozbita obudowa, dlaczego tak jest? Uważa, że odpowiedzialni
za to wezmą się „za robotę” i to zrobią. Wnioskuje ponownie w imieniu św. pamięci pp. Dymek
o przywrócenie inwestycji budowy muzeum w budynku na ul. Kościuszki (wzdłuż domków
tkaczy). Pod opiekę Patrona naszego oddaje sprawę przebudowy ul. Kasprzaka z przedłużeniem do
tzw. „drogi wyszyńskiej”. Na koniec wypowiedzi dodał, że 25 października br. będą w Polsce
wybory, uważa ze zrodzą się nowe siły polityczne, które być może będą bardziej wrażliwe na
pewne głosy.
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. 21.20
Protokołowała
/Natalia Wierzbicka/

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Mirosława Kutnik/
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