Protokół Nr XIII/2015
XIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 października 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XIII 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
radny Piotr Przybyłowski
Przewodnicząca poprosiła o wniesienie zmian do porządku obrad (na wniosek Burmistrza Miasta),
w punkcie 9 porządku obrad sesji wprowadzić „informację o stanie realizacji zadań oświatowych na
rok szkolny 2014/2015”. Następnie punkt „podjęcie uchwał” otrzyma kolejną numerację „10”.
(wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik przedstawiła pismo Burmistrza Miasta Chodzieży
dotyczące wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej
przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” (wniosek z dn. 21.10.2015r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej
przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”. (wniosek z dn. 27.10.2015r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu). Zaproponowała, aby w punkcie „10 a” wycofać projekt pierwszy
i wprowadzić w tym punkcie projekt drugi w/w uchwały.
Wprowadza się także projekt II uchwały w punkcie „10g” z dn. 26.10.2015r.
Radni nie wnieśli uwag, porządek obrad przyjęto: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytych w dniu 17 i 21 września 2015r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych radnych
Rady Miejskiej w Chodzieży.
8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników
i kierowników jednostek.
9. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2014/2015.
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10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim
zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do
instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/458/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
30 października 2014r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej
w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2015”,
c) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2016 rok,
d) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży na 2016 rok,
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Chodzieży przy ulicy
Młyńskiej,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Chodzieży
w rejonie ul. Marcina Kasprzaka,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku nr 12 przy
ul. Władysława Reymonta w Chodzieży,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015 rok,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina z dnia 15 września 2015r. na bezczynność
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 17 września 2015r. oraz
21 września 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 17 i 21 września 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).
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.
Brak
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Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń
majątkowych radnych Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poinformowała o piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
14 października 2015r. (KN-V.414.2028.2015.1) dotyczącego złożonych przez Burmistrza Miasta
Chodzieży oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
Poinformowała także, że z Urzędu Skarbowego w Chodzieży nie wpłynęła informacja o złożonych
oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Stwierdziła, że oświadczenia
majątkowe zostały złożone przez radnych w terminie. Poprosiła, aby radni zwrócili uwagę na
ostatnią część oświadczenia, w którym podaje się adres zamieszkania i adres położenia
nieruchomości. Zdarzają się pomyłki w kwestii posiadania domu lub mieszkania, należy zwrócić na
to szczególną uwagę.
Ad 8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników
i kierowników jednostek.
Burmistrz Miasta złożył informację o oświadczeniach majątkowych pracowników i kierowników
jednostek (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2014/2015.
Burmistrz Miasta przedstawił prezentację multimedialną przedstawiającą stan realizacji zadań
oświatowych na rok szkolny 2014/2015 (prezentacja na nośniku elektronicznym – płyta CD –
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem
Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą
dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”
przedstawił Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz.
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z ustaleniami zawartymi pomiędzy Gminą Miejską
w Chodzieży a Powiatem Chodzieskim zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez
przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” dotyczyć będzie przebudowy oraz remontu ciągu dróg:
ul. Wojska Polskiego, pl. Rynek (tj. jego północnej pierzei) oraz ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Liderem oraz inwestorem byłby Powiat Chodzieski, partnerem natomiast byłaby
Gmina Miejska w Chodzieży. Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
zadań proponowanych
do realizacji w roku 2016 na zasadach określonych w programie
wieloletnim pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego,
a dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz
remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych
i nie może stanowić więcej niż 50% kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2016.
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Partnerstwa samorządów są dodatkowo punktowane w konkursie, a co za tym idzie zwiększają
szansę na uzyskanie tychże środków zewnętrznych. Najwyżej punktowany jest natomiast wkład
partnera (w tym przypadku Gminy Miejskiej w Chodzieży) w wysokości powyżej 50% wkładu
własnego wnioskodawcy. Wymaganym załącznikiem do wniosku jest „umowa partnerska wraz
z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego
(w przypadku jednostki samorządowej) lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający
(w przypadku partnera prywatnego)”. W przypadku nieotrzymania przez Powiat Chodzieski
dofinansowania, zobowiązanie gminy do partycypacji w kosztach zadania ustaje, gdyż zgoda
dotyczy jego realizacji w ramach w/w programu.
Radny, E. Lasota, powiedział, że ma nadzieję, że uda się przeprowadzić tę inwestycję, należy
korzystać z takich szans dla naszego miasta.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/95/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/458/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej
w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2015” przedstawił Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz.
Przewodnicząca Rady poinformowała o projekcie II uzasadnienia do w/w projektu uchwały oraz
poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały (w paragrafie 1 wykreślić powtórzone
wyrażenie „w sprawie”).
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/96/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży
na 2016 rok przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży p. Romana Otto. Jednocześnie przedstawiła na piśmie autopoprawki
do w/w projektu uchwały (pismo z dn. 27.10.2015r. o autopoprawkach stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja na swym posiedzeniu 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.
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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.
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 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/97/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2016 rok przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży p. Romana Otto. Jednocześnie
przedstawiła na piśmie autopoprawki do w/w projektu uchwały (pismo z dn. 27.10.2015r.
o autopoprawkach stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja na swym posiedzeniu 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.
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.
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 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/98/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad e) Projekt II uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych
w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 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.
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.
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.
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 XIII/99/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
położonej w Chodzieży w rejonie 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.
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.
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.
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
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uchwały pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/100/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt II uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń
w budynku nr 12 przy ul. Władysława Reymonta 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 złożono wniosek do paragrafu pierwszego projektu (projekt II
zawiera zmiany zgodnie z wnioskiem komisji). Zaopiniowano wniosek i projekt uchwały
pozytywnie po wprowadzonych zmianach.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska, poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że złożono wniosek do paragrafu pierwszego projektu
(projekt II zawiera zmiany zgodnie z wnioskiem komisji). Zaopiniowano wniosek i projekt uchwały
pozytywnie po wprowadzonych zmianach.
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. Przewodnicząca stwierdziła, że złożono
wniosek do paragrafu pierwszego projektu (projekt II zawiera zmiany zgodnie z wnioskiem
komisji). Zaopiniowano wniosek i projekt uchwały pozytywnie po wprowadzonych zmianach.
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. Przewodniczący stwierdził, że złożono wniosek do
paragrafu pierwszego projektu (projekt II zawiera zmiany zgodnie z wnioskiem komisji).
Zaopiniowano wniosek i projekt uchwały pozytywnie po wprowadzonych zmianach.
Radny, D. Boberski, powiedział, że w/w projekt uchwały jest kontynuacją uprzednio podjętej
uchwały Rady Miejskiej w związku z likwidacją Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci
Niepełnosprawnych. Powyższa uchwała ma umożliwić prawidłowe funkcjonowanie nowego
podmiotu w tym samym obiekcie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/101/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
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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, radna 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.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży, radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska, poinformowała, że komisja na swoim
posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano
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 XIII/102/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
A d i) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2015 rok przedstawiła Skarbnik Miasta Chodzieży p. Kamila Pytlak.
K. Pytlak w pierwszej kolejności przedstawiła autopoprawki do w/w projektu uchwały, następnie
przedstawiła projekt uchwały po wprowadzonych autopoprawkach (pisma Burmistrza Miasta z dnia
21 października 2015r. oraz z dnia 27 października 2015r. wprowadzające autopoprawki do w/w
projektu uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie
autopoprawki z dnia 21.10.2015r.: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie autopoprawki Burmistrza
Miasta z dnia 27 października 2015r.: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/103/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina z dnia 15 września 2015r.
na bezczynność Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna E. Siodła, przedstawiła w/w projekt uchwały. Następnie
przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej, informując, że skarga p. Jana Mertina została uznana
przez Komisję za niezasadną (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W dalszej
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kolejności radna E. Siodła przedstawiła uzasadnienie Rady Miejskiej w Chodzieży do w/w projektu
uchwały stwierdzające niezasadność skargi.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o naniesienie poprawki w uzasadnieniu do w/w
projektu uchwały – zamiast „2016 r. „ winno być „2015 r.”
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XIII/104/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
15 października 2015r. (KN-I.1410.65.2015.13) dotyczącym rozpytywania skarg przez Radę
Miejską w Chodzieży. W piśmie Wojewoda podaje także informację, że postępowanie nadzorcze
dotyczące uchwał Rady Nr XII/87/2015 oraz Nr XII/88/2015 nie zostało jeszcze zakończone.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała radnych o rozstrzygnięciu nadzorczym
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015r. (KN-I.4131.1.353.2015.21)
orzekającym o nieważności uchwały Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21
września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru śródmiejskiego miasta
Chodzieży ze względu na istotne naruszenie prawa.
Następnie głos zabrał mieszkaniec miasta Chodzieży p. Jan Mertin, który nawiązał do pisma
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015r, który stwierdza w piśmie, że trwa
postępowanie nadzorcze w sprawie skarg. Uważa, że Wojewoda wydał dwie opinie w sprawie
skarg, najpierw, że nie rozstrzyga o zgodności z prawem, a teraz, że nie zakończył postępowania.
Dalej nawiązał do budynku przy ul. Buszczaka 6. Powiedział, że tam miało być pomieszczenie do
składowania węgla, a nie ma go. Dalej nawiązał do protokołu Komisji Gospodarki z dnia
13 sierpnia br., uznał, że Przewodniczący tejże komisji, p. Lasota, posiada wiedzę zerową. Zapytał,
gdzie mieszkańcy budynku przy ul. Buszczaka 6 mają składować opał? Zażądał, aby radni
zastanowili się, jak pomóc tym ludziom. Dalej powiedział, że Pani Kutnik zajmuje się
„pierdołami”, dodał, że na sesję przychodzą tylko Ci, co dostają dietę. Powiedział, że Prezes
ChTBS oszukuje ludzi, konflikt powstał przez p. Nowicką. Protokół i dane podane przez
p. Pałuczaka to „totalna ściema”, nie ma tam prawdy. Powiedział, że wszyscy zmówili się
z Burmistrzem i Policją i tak Pani Kutnik działa przeciwko p. Mertinowi.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że skoro p. Mertin uważa, że radni postępują
nieuczciwie, to są od tego odpowiednie organa ścigania. Poprosiła, aby skończył swoją wypowiedź,
ponieważ wszystkich kolejno obraża, nie wnosi żadnych treści.
Powiedział, że Pani Kutnik z radnymi ma zrobić coś, żeby pomóc lokatorom, aby mogli rozpocząć
budowę. Ludzie brną w śniegu i w lodzie, wstyd za Przewodniczącą Rady. Czy Panią Kutnik to nie
obchodzi? Dodał, że posiada opinię z Sądu Okręgowego, że na opiniach prawnych sąd „nie zostawi
suchej nitki”.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik próbowała odebrać głos p. Mertinowi.
p. J. Mertin powiedział, że gdyby uczciwie Pani Kutnik odpowiadała mieszkańcom na ich pisma
i prośby, to wszystko byłoby dobrze. Zaznaczył, że według jego wiedzy wybór p. Gursza na
Burmistrza Miasta nie zakończył się jeszcze. Służby i Prokuratura dalej sprawdzają udziały
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Burmistrza w spółce MAG. Radni sprzedali uchwałą 6 działek „do kompletu”. Pani podała
nieprawdę do Komisarza Wyborczego do Piły, pismo z biura wyborczego przyszło na
p. Przybyłowskiego. Zapytał Przewodniczącą skąd wiedziała, że Burmistrz Miasta nie miał
udziałów w tej spółce. Przy zmianie władzy u Wojewody może ta sprawa zostanie poruszona.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik odebrała głos p. J. Mertinowi. Dyskusja zamieniła się w krzyk
mieszkańca, w związku z tym Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik podziękowała
i uczestnictwo w sesji. Sesję rozpoczęto o godz. 17.00 i zakończono o godz. 18.40

Protokołowała

za

przybycie

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/

/Mirosława Kutnik/
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