Protokół Nr XVII/2015
XVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XVII 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 15,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie numeru porządkowego dzisiejszej sesji z „XVI” na
„XVII”, ze względu oczywistą omyłkę wynikającą z wcześniejszej sesji nadzwyczajną, która
odbyła się w dniu 8 grudnia 2015r. Jednocześnie poprosiła radnych o przegłosowanie w/w omyłki:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się do głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia
16 grudnia 2015r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady dodatkowych
projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
w Chodzieży,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie
(wniosek AGT.0006.30.2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia
21 grudnia 2015r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady dodatkowego
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
śródmiejskiego miasta Chodzieży (wniosek AGT.0006.32.2015 stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie zmian do porządku obrad poprzez
wprowadzenie punktu:
- „7 c” - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
w Chodzieży - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- „7 d” - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się od głosu,
- „7 e” - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego
miasta Chodzieży - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Radni przyjęli porządek obrad po w/w zmianach: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 30 listopada 2015r. oraz w dniu
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8 grudnia 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
b) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
w Chodzieży,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie,
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta
Chodzieży.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 30 listopada 2015r. oraz
w dniu 8 grudnia 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
odbytych w dniu 30 listopada 2015r. oraz w dniu 8 grudnia 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).
Burmistrz
poinformował
o
przeprowadzonych
badaniach
mammograficznych na terenie miasta Chodzieży, z których korzysta wiele mieszkanek Chodzieży.
Przekazał podziękowania od ośrodka wykonującego badania za zaangażowanie w organizację
badań. Wspomniał także o możliwości pozyskania środków na przeprowadzenie szczepień dla
dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.
Radny, D. Boberski, zapytał o to, jakie i na jaką kwotę będą realizowane projekty unijne?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że obecnie trudno mówić o tym, co będzie możliwe do
zrealizowania. Będzie możliwość pozyskania środków na rozbudowę plaży miejskiej, jest to
główny cel w ramach LGD, jednak Gmina musi wygrać konkurs.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy wymienia się oświetlenie jest na tzw. ledowe?
Burmistrz Miasta odpowiedział, ze oprawy ledowe są kosztowne, teraz jest oświetlenie
energooszczędne, ze środków, które udało się zaoszczędzić.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, czy to prawda, że od 1 stycznia 2016r. będą wchodziły w życie
zmiany personalne w Straży Miejskiej? Jeśli tak, to jakie? Czy może jest to związanie z tym, że
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samorząd nie będzie już korzystał fotoradaru do monitorowania ruchu samochodowego w mieście?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że fotoradar nie jest głównym zadaniem Straży Miejskiej.
Fotoradar nigdy nie stanowił dla Gminy źródła dochodu, bardziej skupialiśmy się na celach
prewencyjnych. Przepisy narzucają na Gminę konieczność zaprzestania stosowania takiego środka
zaradczego, prewencyjnego jak fotoradar. W chwili obecnej likwidacja Straży Miejskiej nie
wchodzi w grę.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Skarbnika Miasta Kamilę Pytlak
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Chodzieży na lata 2016 -2028.
W pierwszej kolejności Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Miasta do w/w
projektu uchwały (autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła projekt w/w uchwały oraz wyjaśnienia, a także
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w projektu uchwały z uwagą
przedstawioną w części III uzasadnienia (Wyjaśnienia Skarbnika Miasta do w/w uchwały oraz
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr SO-0957/16/13/Pi/2015 z dnia 1.12.2015r. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, poinformowała o błędzie pisarskim paragraf 1 po ustępie 1 zamiast
punkt „1.2” powinien być ustęp „2”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Radny, D. Boberski, WPF obwarowana jest "widełkami", które są z góry narzucone, nie ma
indywidualnego podejścia do Gmin. WPF związana jest ściśle z długoletnimi zobowiązaniami.
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że obowiązujące przepisy finansowe, a także uwarunkowania
społeczno-polityczne powodują trudny do pogodzenia się z nim tok myślenia o finansach miejskich.
Najpierw musimy myśleć o wskaźnikach, o limitach w zakresie zobowiązań, o prognozach,
zadłużeniach itd. Dopiero w następnej kolejności można decydować o faktycznych potrzebach
miasta i jego mieszkańców. Musimy dbać o to, aby wszystko się „zgadzało i spinało”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie usunięcia błędu pisarskiego w w/w
uchwale: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki: 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymały się od
głosu.
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Uchwała Nr XVII/120/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Skarbnika Miasta, Kamilę Pytlak,
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do w/w projektu.
Skarbnik Miasta, Kamila Pytlak, w pierwszej kolejności przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia
Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawiła treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w
projektu uchwały (Uchwała Nr SO-0952/16/13/Pi/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawiła treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chodzież
na 2016 r. (Uchwała Nr SO-0951/37d/13/Pi/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
Radny, J. Górski, podkreślił, że budżet Gminy na rok 2016 przygotowany jest na absorpcję środków
zewnętrznych, a cel to inwestycje m.in. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej itd.
Gmina przygotowuje się do pozyskania środków finansowych.
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, powiedziała, że są to projekty konkursowe, będziemy przystępować do
tych projektów.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, czy Burmistrz będzie opotował za tym, aby nasi mieszkańcy mieli
realny wpływ na kształt budżetu? Mowa o budżecie obywatelskim.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trudno dziś, w obecnej sytuacji, odpowiedzieć na to zapytanie,
jestem zwolennikiem partycypacji mieszkańców w środkach finansowych miasta, ale teraz trudno
coś zaplanować. Zmieniają sięustawy w Sejmie RP i nie wiadomo, co się wydarzy, jeśli chodzi o
działalność samorządów. Większość działań finansowych będzie ukierunkowana na to, by do
każdej „złotówki” uzyskać cztery złote środków zewnętrznych, to będzie plan na najbliższe dwa
lata.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, Ewa Siodła, poinformowała, że
komisja w dniu 7 grudnia 2015r. przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie (opinia Komisji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży,
Jarosław Górski, poinformował, że komisja w dniu 7 grudnia 2015r. przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie (opinia Komisji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży, Eugeniusz Lasota, poinformował, że komisja w dniu 7 grudnia 2015r.
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przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie (opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, że komisja w dniach 7 i 10 grudnia 2015r. przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie. Następnie przedstawiła pozytywną
opinię komisji (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Opinia powstała po zebraniu
w/w opinii komisji stałych Rady.
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Dariusz Boberski przedstawił pozytywną
opinię w sprawie w/w projektu uchwały.
Radny, J. Górski, życzył Skarbnikowi Miasta, aby mogła dawać pieniądze wszystkim, nie powinno
być tak, żeby dać jednemu, to musi zabierać drugiemu. Podziękował za przygotowanie uchwały
budżetowej. Życzy wszystkim, aby udało się zrealizować wszystko, co zostało zaplanowane na
przyszły rok.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XVII/121/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, pogratulowała Burmistrzowi i Skarbnikowi miasta uchwalonego
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
Radny P. Przybyłowski opuścił posiedzenie sesji Rady o godz. 18.28.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
położonych w Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
p. Pałuczak wyjaśnił, że Rada Miejska w Chodzieży dnia 30 listopada 2015r. podjęła Uchwałę Nr
XV/114/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
w Chodzieży. W uchwale tej w § 1 tiret trzeci omyłkowo wpisano działkę nr ewidencyjny 1057/16
zamiast nr ewidencyjny 1057/19. Jest to błąd pisarski. W związku z powyższym zasadnym jest
podjęcie przedmiotowej uchwały.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
(nieobecni podczas głosowania: radna E. Siodła oraz radny P. Przybyłowski).
Uchwała Nr XVII/122/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie przedstawił
Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
(nieobecny podczas głosowania radny P. Przybyłowski)
Uchwała Nr XVII/123/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad e) 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). Zaznaczył, że uwagi Wojewody Wielkopolskiego zostały uwzględnione w/w projekcie
uchwały. (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2015r.
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jednocześnie poinformował o uwagach wniesionych
podczas wyłożeń przed pierwszym uchwaleniem planu (trzy wyłożenia, z którymi Radni zapoznali
się i głosowali na sesji Rady w dniu 21 września 2015r.) oraz uwagi po wyłożeniu planu
w listopadzie bieżącego roku nad, którymi Radni pochylą się w dniu dzisiejszym).
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do w/w projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie stawki służącej naliczaniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%:
14 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymała się od głosu (podczas głosowania nieobecny radny
P. Przybyłowski).
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.
Poprosiła radnych o przegłosowanie w/w załącznika nr 2:
14 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymała się od głosu (podczas głosowania nieobecny radny
P. Przybyłowski).
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:
14 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymała się od głosu (podczas głosowania nieobecny radny
P. Przybyłowski).
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 czterech 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 (§ 6 uzasadnienie do nieuwzględnionych
uwag) 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).
6

Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 1:
Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4 rozdziału
1 radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
(podczas głosowania nieobecny radny P. Przybyłowski)
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 1. §1 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §1 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 1. §2 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §2 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 1. §3 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 1. §3 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 1. §4 ust. 1 pk1 1 lit. a, b, c, oraz
pkt. 2 lit. a, b, c, d:
- 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:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 1. §5 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d
oraz pkt 2 lit. a, b, c, d:
- 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:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Po głosowaniu nad rozdziałem 1 Naczelnik Wydziału AGT, R. Pałuczak, przeczytał treść § 6 tj.
uzasadnienie nieuwzględnionych uwag wymienionych w § 1 do § 5.
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). Po
odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4 rozdziału 2 radni
przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 2:
Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4 rozdziału 2
radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
(podczas głosowania nieobecny radny P. Przybyłowski)
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §7 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §7 ust. 1 pkt 1 i 2:
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13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (nieobecni podczas głosowania radny J. Górski i radny
P. Przybyłowski)
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §9 ust. 1:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §9 ust. 1:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §10 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §10 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §11 ust. 1:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §11 ust. 1:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §12 ust. 1 pkt 1-7:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §12 ust. 1 pkt 1-7:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 2. §13 ust. 1 pkt 1-7:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 2. §13 ust. 1 pkt 1-7:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało 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). Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4
rozdziału 3 radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 3:
Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4 rozdziału 3
radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
(podczas głosowania nieobecny radny P. Przybyłowski)
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §14 ust. 1 pkt 1 - 3:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §14 ust. 1 pkt 1 - 3:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §15 ust. 1:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §15 ust. 1:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §16 ust. 1:
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- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §16 ust. 1:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §17 ust. 1 pkt 1:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §17 ust. 1 pkt 1:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §18 ust. 1 pkt. 1 - 4:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §18 ust. 1 pkt. 1 - 4:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §19 ust. 1 pkt 1-4:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §19 ust. 1 pkt 1-4:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §20 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §20 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 3. §21 ust. 1 pkt 1 i 2:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 3. §21 ust. 1 pkt 1 i 2:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału AGT, p. Roman Pałuczak, na prośbę Przewodniczącej
Rady, M. Kutnik, przeczytał treść rozdziału 4 od § 22 do § 23 załącznika nr 4 tj. uwagi wniesione
do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w terminie 6.11 – 27.11.2015r. IV wyłożenie wraz z uzasadnieniami do uwag. (załącznik nr 4 do w/w projektu uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu). Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych
paragrafów załącznika nr 4 rozdziału 4 radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do
głosowania:
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Radnych, aby przegłosowali uwagi zapisane kolejno
w załączniku 4 w rozdziale 4:
Po odczytaniu przez Naczelnika kolejno poszczególnych paragrafów załącznika nr 4 rozdziału 4
radni przystępowali po każdym odczytaniu paragrafu do głosowania:
(podczas głosowania nieobecny radny P. Przybyłowski)
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 4. §22 ust. 1 pkt 1 - 6:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 4. §22 ust. 1 pkt 1 - 6:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Naczelnik Wydziału AGT, R . Pałuczak, przeczytał treść rozdziału 4. §23 ust. 1 pkt 1-3:
- Radni głosowali za nieuwzględnieniem uwag w rozdziale 4. §23 ust. 1 pkt 1-3:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XVII/124/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz Miasta, J. Gursz, złożył serdeczne życzenia świąteczne, życzył wesołych, radosnych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o życzeniach świątecznych od jednostek,
organizacji, stowarzyszeń itd. Poinformowała o ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
w bieżącym roku, która odbędzie 28 grudnia 2015r. o godz. 18.00
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji, a także złożyła wszystkim serdeczne życzenia
świąteczne.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1922.

Protokołowała
Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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