Protokół Nr XXI/2016
XXI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 marca 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XXI 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 14,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (Na
sesję przybyła radna E. Siodła o godz. 11.30).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta Chodzieży
z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży,
zaproponowała, aby wpisać go w punkcie „7a”
- w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20162028, zaproponowała, aby wpisać go w punkcie „7b”
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży ba 2016 rok,
zaproponowała, aby wpisać go w punkcie „7c”
- projekt II uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, zaproponowała, aby
wpisać go w punkcie „7e”
- w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży,
zaproponowała, aby wpisać go w punkcie „7i”
- w sprawie Statutu Chodzieskiego Domu Kultury im. Stanisława Moniuszki w Chodzieży,
zaproponowała, aby wpisać go w punkcie „7j”.
(Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła kolejno proponowane zmiany w porządku obrad:
7a) w sprawie przyjęcia do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży",
7b) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
7c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
7d) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży,
7e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży",
7f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy
Podgórnej,
7g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w
Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 3,
7h) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży,
7i) w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży,
7j) w sprawie Statutu Chodzieskiego Domu Kultury im. Stanisława Moniuszki w Chodzieży.
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Radni nie wnieśli uwag do w/w zmian, przegłosowano: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po przyjętych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach 15 lutego 2016r. oraz 7 marca
2016r.
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 przyjęcia do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży",
b) w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
d) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży,
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży",
f) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy
Podgórnej,
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej
w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 3,
h) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży,
i) w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży,
j) w sprawie Statutu Chodzieskiego Domu Kultury im. Stanisława Moniuszki w Chodzieży.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach 15 lutego 2016r. oraz
7 marca 2016r.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że w związku z §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 protokołów sesji
odbytych w dniach 15 lutego 2016r. oraz 7 marca 2016r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza,
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, czy zapadły jakieś wiążące decyzje w kwestii ulic Buszczaka
i Zwycięstwa? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego?
Burmistrz Miasta odpowiedział w pierwszej kolejności w kwestii ulicy Buszczaka, że chodzi
o teren byłej Porcelany. Zmiana dotyczyć ma wjazdu na ten teren. Jeśli chodzi o ulicę Zwycięstwa
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sprawa jest dopiero zakomunikowana, więc trudno cokolwiek powiedzieć. Chodzi o działania
partnerskie Miasta, Gminy i Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, jakie były kryteria w konkursach dla wniosków umożliwiających
pozyskiwanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego w dla samorządów północnej Wielkopolski?
Chodzież nie spełniła kryteriów, dlaczego?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że starał się pozyskać pieniądze poprzez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, wystosował odpowiednie pismo do Marszałka. Ustalono pewne kryteria,
odbyło się kilka spotkań z władzami gmin i Marszałkiem, ale nie zakwalifikowano całego powiatu
chodzieskiego do obszaru strategicznej interwencji. Sięga on najdalej do miasta Ujścia.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Chodzieży" przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który zaznaczył, że
program jest niezbędny, aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie unijne na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej. W programie dopisano budynki należące do Starostwa
Powiatowego.
Burmistrz Miasta powiedział, że chodzi o termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
w Chodzieży, Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży, Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży
oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Pierwotnym założeniem planu było też złożenie
wniosku na termomodernizację budynku, w którym znajduje się hostel oraz Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Gontyniec” przy ul. Strzeleckiej. Ze względu na warunki konkursowe, które
eliminują budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza powyżej 15 % powierzchni,
hostel i schronisko zostało wyłączone z programu. Na jesień będziemy próbować wnioskować
o dofinansowanie na w/w budynki. Kwota projektu unijnego to ok 9,5 mln zł. Dodał, że ma
nadzieję, iż spełnimy wszelkie kryteria, by pozyskać te środki, mimo iż zanosi się na dużą
konkurencję.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXI/145/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak. Poinformowała, że
w projekcie uchwały musimy wykazać m.in., że mamy zabezpieczenie finansowe na złożenie
wniosku o pozyskanie funduszy na projekt termomodernizacji.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
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Uchwała Nr XXI/146/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
p. K. Pytlak wyjaśniła, że:
1. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków pomiędzy paragrafami działów i rozdziałów
w zadaniach własnych w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań na kwotę:
78 993,00 zł.
2. Dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych.
3. Zaplanowano nowe zadania inwestycyjne, które zostaną pokryte z wolnych środków
finansowych
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 80 526,69 zł.
(uzasadnienie do zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, M. Kozioł, zapytał o zmiany inwestycyjne w strategii gospodarki niskoemisyjnej?
Burmistrz Miasta powiedział, że Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o pozyskanie
środków unijnych na zakup nowych autobusów. Projekt zakłada zakup 5 autobusów dla
komunikacji miejskiej w tym 1. hybrydowego. Możliwe jest także aplikowanie o środki unijne na
przebudowę dróg pieszo-rowerowych, wszystko jest związane z warunkami konkursu. Planowany
jest remont ciągu ulic: Notecka, M. Dąbrowskiej, Ofiar Gór Morzewskich, Mostowa, Powstańców
Wielkopolskich , J.I. Paderewskiego, Dworcowa. Planuje się inwestycje na ul. Leśnej
i Kochanowskiego i w innych punktach komunikacyjnych w mieście m.in. przejście dla pieszych na
Piekarach, modernizacja ścieżki prowadzącej do Sanatorium, zakup kilkudziesięciu rowerów do
miejskiego wypożyczania. Planuje się wiele mniejszych inwestycji związanych z tym projektem,
o szczegółach dowiemy się później.
Radny, D. Boberski, zapytał o zmiany w dziale 926, rozdz. 92604, paragraf 6060, "zmniejsza się
kwotę na zakup wanny z hydromasażem z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży". Zapytał, czy wanna została już zakupiona?
p. Pytlak odpowiedziała, że tak, pozostałe środki mają być przeznaczone na zakup drzwi.
Radny, D. Boberski, zapytał, jakie to będą drzwi? Od kilku miesięcy mowa jest o tym, aby Ośrodek
stał się bardziej przychylny dla osób niepełnosprawnych. Do dzisiaj brak jest windy na basen, brak
odpowiednich podjazdów do budynku. Czy planowane drzwi są automatyczne, czy skrzydłowe, czy
posiadają kurtynę powietrzną?
P. Pytlak odpowiedziała, że tak szczegółowych informacji może udzielić Dyrektor MOSiR.
Radny, D. Boberski zapytał, czy konieczne jest podjęcie decyzji o przesunięciu środków
finansowych na zakup drzwi dzisiaj? Dodał, ze nie ma dziś Dyrektora na sali, więc uważa, że
niestosowne jest podjęcie takiej decyzji. Zaproponował, aby pozostawić tę kwestię do wyjaśnienia
przez Dyrektora i wycofać ten zapis z projektu uchwały.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że konieczna jest zmiana całego budżetu, ze względu na
dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych, wprowadzenie w/w
zmiany uniemożliwi podjęcie uchwały. Zaproponował, aby pozostawić projekt w takiej formie jak
go zaproponowano, a do momentu udzielenia wyjaśnień przez Dyrektora MOSiR wydatkowanie
przesuniętych środków finansowych zostanie wstrzymane. Jeśli Państwo Radni uznają, że drzwi nie
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są potrzebne, to na następnej sesji zostanie ten zapis usunięty. Zaznaczył, że znana jest wszystkim
osobista sytuacja Dyrektora i oświadczył, że nie miał okazji z Dyrektorem rozmawiać. Poprosił
o mały mandat zaufania dla Burmistrza i Dyrektora w tej kwestii. Pieniądze nie zostaną
wydatkowane na ten cel, dopóki sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona.
Radny, D. Boberski, powiedział, że rozumie sytuację Dyrektora, ale nie zgadza się na takie
postępowanie, ponieważ już wielokrotnie była podobna sytuacja i jak cokolwiek się działo,
to wszystko było winą radnych, ponieważ to Rada podejmuje uchwały. Zaproponował, aby mimo
wszystko wycofać zmianę w budżecie na zakup drzwi i zaprosić Dyrektora MOSiR na komisje
Rady, celem udzielenia wyjaśnień.
Burmistrz Miasta zapytał Skarbnik, czy jest możliwe wycofanie tej kwoty bez ingerencji w całość
budżetu?
p. Pytlak odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego D. Boberskiego, mówiąc, że w budżecie są także inne
ważne kwoty związane z termomodernizacją. Burmistrz stwierdził, że ze względu na szacunek
wobec radnego i jego konsekwencji w "nienawiści do MOSiR-u" daje słowo Burmistrza, że nie
rozumie sugestii radnego jakoby jakiekolwiek pieniądze w MOSiR były wydatkowane niezgodnie
z obietnicami. Burmistrz zaproponował przerwę w obradach, aby w tym czasie wykonać telefon do
Dyrektora MOSiR-u i uzgodnić z nim termin przeprowadzenia remontów.
Radny, D. Boberski, powiedział, że nie rozumie stwierdzenia „nienawiść do MOSir-u”, zaznaczył,
że wielokrotnie jego pomysły usprawniały działanie jednostki. W związku z powyższym
powiedział, że po raz kolejny zawierzy Burmistrzowi, że pieniądze na zakup drzwi zostaną
wstrzymane do momentu udzielenia wyjaśnień przez Dyrektora. Wstrzymał swój wniosek
o wycofanie zmian w budżecie miasta.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła 5 minut przerwy (od godz. 10.55 do 11.00)
Przewodnicząca Rady M. Kutnik wznowiła obrady sesji Rady po przerwie.
Burmistrz Miasta zabrał głos, informując, że rozmawiał telefonicznie do Dyrektora MOSiR, który
powiedział, ze drzwi będą automatyczne. Kupno drzwi było zaplanowane w pierwotnym budżecie
na rok 2016, jednak został ten zapis wykreślony. Dyrektor wszystko dokładnie wyjaśni podczas
następnych posiedzeń komisji.
Radny D. Boberski wycofał się z w/w wniosku.
Radna M. Jeśko-Doręgowska zapytała, czy zapis znajdujący się w uzasadnieniu do w/w projektu
uchwały dotyczący organizacji stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 oznacza, że będzie na nowo
uruchomiona stołówka w szkole?
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, odpowiedziała, że nie, taki zapis jest wprowadzony, nadal jest catering.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXI/147/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła przerwę w obradach sesji do godz. 11.30
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik wznowiła obrady sesji Rady po przerwie.
Na sesję Rady przybyła radna E. Siodła.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta J. Gursz.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, jaki jest wzrost, w stosunku do ubiegłego roku, urządzeń
energetycznych w pasie drogi na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że w tej chwili nie posiada przy sobie materiałów, w których
podany był wzrost procentowy. Ostatnio zmienialiśmy stawki w 2012r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Naczelnik Wydziału GK przekazał radnym informację
dotyczącą w/w sprawy.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
J. Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXI/148/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt II uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił
Burmistrz Miasta J. Gursz.
Radna, I. Kostrzewa-Lewińska, poprosiła, aby uchwałę taką podejmować już w styczniu, chodzi
o problem kastracji i sterylizacji kotów. Im szybciej zacznie się ten proces, tym jest mniejszy
problem.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXI/149/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży, przy ulicy Podgórnej, 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.
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.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
J. Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła radnych o głosowanie kolejno nad:
Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy Podgórnej”:
15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy Podgórnej inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania:
15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXI/150/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
lokalowej położonej w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 3, 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.
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Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
J. Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXI/151/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży, przedstawił
Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który jednocześnie wyjaśnił, że chodzi o zamianę
nieruchomości budynku przychodni przy ul. Jagiellońskiej 15 z nieruchomością przy
ul. Paderewskiego. Zaznaczył, że sprawa była już omawiana, inwestorzy na jednym ze spotkań
z radnymi zadeklarowali się, że w budynku na ulicy Jagiellońskiej, po zamianie, nadal będzie
prowadzona usługa medyczna lekarzy rodzinnych, a nawet działalność w tym kierunku zostanie
rozszerzona. Naczelnik Wydziału AGT zaznaczył, że w akcie notarialnym zostaną zapisane
gwarancje korzystania z tej nieruchomości w dalszym ciągu na cele medyczne, a zabezpieczeniem
mają być wysokie kary pieniężne za niedotrzymanie zobowiązania.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła poinformowała,
że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska, poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
J. Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 1 przeciw, 2 os. wstrzymały się od głosu
(reasumpcja głosowania)
Uchwała Nr XXI/152/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego
w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. J. Gursz, który jednocześnie wyjaśnił, że
uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z
linią orzeczniczą reprezentowaną przez Wojewodów oraz sądy administracji, jest to akt prawa
miejscowego, gdyż spełnia wymagania art. 87 ust. 2 oraz art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XIX/133/2016 z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży w treści nie ma
innych zmian, oprócz zapisu o ogłoszeniu i wejściu w życie tego aktu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXI/153/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie Statutu Chodzieskiego Domu Kultury im. Stanisława Moniuszki
w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. J. Gursz, który jednocześnie wyjaśnił, że
uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie
z linią orzeczniczą reprezentowaną przez Wojewodów oraz sądy administracji, jest to akt prawa
miejscowego, gdyż spełnia wymagania art. 87 ust. 2 oraz art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XIX/134/2016 z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie
Statutu Chodzieskiego Domu Kultury im. Stanisława Moniuszki w Chodzieży w treści nie ma
innych zmian, oprócz zapisu o ogłoszeniu i wejściu w życie tego aktu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXI/154/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny J. Górski, podziękował za przeprowadzenie sprzątania na terenach promenady.
Wniosek radnej I. Kostrzewy-Lewińskiej: cyt. "na prośbę mieszkańców ulicy Nowej uprzejmie
proszę o rozwiązanie problemu miejsc parkowania na w/w ulicy. Na ulicy tej parkują wszyscy,
którzy idą np. załatwiać sprawy do miasta, do urzędu. Często jest tak, że mieszkańcy tejże ulicy nie
mają, gdzie parkować po powrocie z pracy". Radna zapytała w imieniu mieszkańców, czy można
wykupić sobie miejsce parkingowe na stałe? Jak można rozwiązać ten problem. Poprosiła
o odpowiedź na piśmie.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że problem jest mocno skomplikowany, ponieważ jest to ulica
publiczna. Można zmienić kategorię ulicy, ale raczej to nie wchodzi w grę. Można też stworzyć na
tej ulicy Strefę Płatnego Parkowania z abonamentem dla mieszkańców.
Radna I. Kostrzewa-Lewińska powiedziała, że mieszkańcy raczej nie będą zadowoleni z takiego
rozwiązania jak SPP, ponieważ uważają, że mają prawo zostawić swoje auto pod swoim domem
bezpłatnie, gdyż opłacają mnóstwo innych opłat, podatków itp.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że żadna z takich opłat nie daje możliwości posiadania własności
miejsca parkingowego, to jest niemożliwe, aby każdy właściciel domu miał na własność swoje
miejsce parkingowe. Wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe czasem dysponują miejscem, które
9

jest przeznaczone tylko dla mieszkańców danego bloku. Na ulicy publicznej ma każdy dostęp do
chodnika, parkingu itp.
Radna, I. Kostrzewa-Lewińska mimo wszystko poprosiła o pisemną odpowiedź na postawione
pytanie.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1210.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/ Mirosława Kutnik/
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