Protokół Nr XIV/2015
XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 12 listopada 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XIV nadzwyczajną 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 oraz
Skarbnik Miasta p. Kamilę Pytlak. Przewodnicząca Rady stwierdziła także, że na stan
15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni: radny Jarosław Górski
Przewodnicząca Rady, M Kutnik, przedstawiła porządek obrad sesji.
Radni wniosków i uwag nie wnieśli, porządek obrad przyjęto.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2015-2028,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2015 rok.
4. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2015-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Radny D. Boberski powiedział, że projekt uchwały związany jest z przeznaczeniem 1 mln zł
na spłatę kredytu. Zaznaczył, że znalezienie takiej kwoty w budżecie Gminy świadczy dobrze
o prawidłowym gospodarowaniu budżetem. Dzięki temu zaoszczędzimy na odsetkach od
zadłużenia, prawda?
P. K. Pytlak odpowiedziała, że wcześniejsza spłata raty kredytu pozwoli Gminie na
oszczędność na odsetkach w roku 2016, 2017, a w 2018 roku spłaty nastąpią zgodnie
z harmonogramem. Odsetki będą naliczone tak, jak były planowane w latach wcześniejszych.
Pani Kutnik poprosiła, aby p. Skarbnik wyjaśniła kwestię przyjęcia dotacji, czyli środków
finansowych na realizację projektu WIGOR.
p. K. Pytlak wyjaśniła, że to nie ma wpływu na wieloletnią prognozę finansową, w niej
zapisane są wieloletnie przedsięwzięcia. Teraz dostosowujemy właściwy harmonogram.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu.
Uchwała Nr XIII/105/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak. Powiedziała, że w tej uchwale
wprowadza się z dotacji środki na uruchomienie dziennego domu dla osób starszych WIGOR.
Dodała, że 1 mln zł zostanie przeznaczony na spłatę kredytu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu.
Uchwała Nr XIII/106/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie sesji, podziękowała za przybycie
i uczestnictwo w sesji. Sesję rozpoczęto o godz. 14.00 i zakończono o godz. 14.15.

Protokołowała
/Natalia Wierzbicka/

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Mirosława Kutnik/
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