Protokołu Nr XXII/2016
XXII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 23 maja 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XXIII 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
(o godz. 14.07 na posiedzenie sesji przybył radny M. Kozioł), co stanowi quorum, przy którym
Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny: radna Ewa Siodła
radny Piotr Przybyłowski
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z prośbą
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 5 w Chodzieży,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października
2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży na 2016 rok,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej,
- w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży”.
Przewodnicząca poinformowała także o wniosku Komisji Rewizyjnej z prośbą o wprowadzenie do
porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2016 r. na bezczynność Burmistrza Miasta
Chodzieży oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży,
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2016 r. na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży,
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął także wniosek Burmistrza Miasta
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji następnych dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20162028,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni wnoszą sprzeciw, aby głosować nad w/w zmianami
w całości?
Radni nie wyrazili sprzeciwu.
Radni przegłosowali pozytywnie w/w wnioski: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (radny
M. Kozioł nieobecny).
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Przewodnicząca Rady M. Kutnik zaproponowała, aby punkt 10 porządku obrad sesji uzupełnić
kolejno o litery alfabetu od c do k zgodnie z wyżej podaną kolejnością tytułów uchwał.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik zaproponowała, aby w punkcie 11 porządku obrad sesji
wprowadzić oświadczenie Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie działań Burmistrza Miasta
Chodzieży dotyczących zamiany nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ignacego Jana
Paderewskiego w Chodzieży.
Radni przyjęli propozycję Przewodniczącej, głosując: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Radni przegłosowali zmieniony porządek obrad: 13 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 protokołu sesji odbytej w dniu 29 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. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2015 wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2015 r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015 r.,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2015r.,
c) w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 5 w Chodzieży,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2016 rok,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła,
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej,
g) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży”,
h) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2016 r. na bezczynność Burmistrza Miasta
Chodzieży oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2016 r. na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży,
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
11. Oświadczenie Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie działań Burmistrza Miasta Chodzieży
dotyczących zamiany nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ignacego Jana Paderewskiego
w Chodzieży.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad sesji.
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Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 29 marca 2016r.
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 protokołu sesji odbytej w dniu 29 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).
Burmistrz Miasta złożył serdeczne gratulacje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, wręczając
jej skromny bukiet kwiatów za wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży odznaką
honorową za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Radny, J. Górski, zapytał Burmistrza o to, jak Urząd jest przygotowany do rozpatrzenia petycji
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ziemia Chodzieska” w sprawie zmiany regulaminu strefy
płatnego parkowania na terenie miasta Chodzieży?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że należą się słowa uznania dla Stowarzyszenia za wykorzystanie
petycji jako narzędzia dialogu z mieszkańcami. Wspomniał, że miał okazję pracować przy
powstawaniu ustawy o petycjach. Jest to bardzo dobra inicjatywa, jednak trochę źle wykorzystana.
Uważa, że skoro stowarzyszenie istnieje już ok. 3 lat i nie potrafi zaistnieć, to szuka tematu
kontrowersyjnego, aby zostać zauważonym przez mieszkańców. Dodał, że w treści petycji jest
zawarta nieprawda, ponieważ autorzy powołują się w niej na wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego dotyczącego miasta Augustowa, nie ma jeszcze uzasadnienia do wyroku, więc
nie można mówić, że działanie strefy płatnego parkowania w Chodzieży jest niezgodne z prawem.
Jest to nadużycie i to będę potępiał, stwierdził Burmistrz, stąd też krytyczne ale prawdziwe słowa.
Zdaniem Burmistrza nie można wprowadzać mieszkańców w błąd i używać półprawdy do
osiągnięcia własnego celu. Uchwała Rady Miejskiej stanowiąca prawo miejskie nadal funkcjonuje
i będzie funkcjonowała tak długo, aż postanowimy ją zmienić, albo do momentu kiedy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa zostanie zaskarżona. Nie wolno używać petycji, używając
w niej nieprawdziwych wniosków (kontynuował Burmistrz). Uchwała Rady została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i nadal obowiązuje. Burmistrz
powiedział, że już od dłuższego czasu trwają dyskusje na temat strefy płatnego parkowania
w mieście. Zwracacie Państwo uwagę na konieczność jej modyfikacji, trzeba również wsłuchać się
w głosy mieszkańców Chodzieży np. głosy mieszkańców ulicy Malepszego, Wojska Polskiego.
Przed wprowadzeniem płatnych miejsc parkingowych została przeprowadzana ankieta wśród
mieszkańców miasta, w której znaczna większość oceniła pozytywnie pomysł płatnych miejsc
parkingowych w soboty (zostało wypełnionych około 600 ankiet). Przed podjęciem takiej decyzji
było wiele wątpliwości ze strony radnych, prowadzono rozmowy z Klubem Gospodarczym. Bardzo
długo trwały dyskusje na ten temat. Po roku funkcjonowania strefy płatnego parkowania w soboty
widzimy znaczną różnicę w ruchu samochodami, nie ma już chaosu i jest rotacja pojazdów.
Zrobione to zostało po to, aby każdy przyjezdny mieszkaniec i gość miał możliwość zaparkowania.
Rozważamy treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego dla miasta Augustowa,
powtórzył Burmistrz, lecz nie dotyczy on miasta Chodzieży. Zwrócił uwagę, aby w petycjach
zawierać prawdę, a nie wygodne dla siebie półprawdy. Zapytał członków Stowarzyszenia, co
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proponują w zamian za zlikwidowanie płatnych miejsc parkingowych w soboty?
Radny, J. Górski, powiedział, że Burmistrz w dalszym ciągu pochyla się nad sprawą, Komisja
Gospodarki (…) będzie pracować nad sprawą, temat nie został zakończony?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że już wcześniej dyskutowaliśmy na ten temat, ostateczny kształt
uchwały zależy od radnych. Każdy z nas ma swoje przemyślenia. Strefa Płatnego Parkowania nigdy
nie będzie doskonała, co jakiś czas do tematu wracamy i modyfikujemy strefę tak, aby była jak
najbardziej przyjazna dla mieszkańców. Dodał, że pieniądze ze strefy wykorzystuje się do remontu
dróg. Pieniądze ze strefy wracają do mieszkańców w postaci lepszych dróg, chodników, miejsc
parkingowych. Temat poruszony wcześniej będzie omawiany ponownie na najbliższych sesjach.
O rozwiązaniach więcej będzie można powiedzieć wtedy, gdy zostanie opublikowane uzasadnienie
do wyroku NSA, to jest w tej chwili najważniejsze.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że petycja w/w Stowarzyszenia wpłynęła do Rady
Miejskiej w Chodzieży i zgodnie z ustawą o petycjach Przewodnicząca przekazała treść petycji do
Przewodniczącego Komisji Gospodarki (…) celem zbadania sprawy i wystosowania opinii na
temat regulaminu strefy płatnego parkowania. Poinformowała także, że wszelkie informacje
dotyczące petycji znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, M Kutnik, poinformowała, że w dniu 31 marca 2016r. radna I. KostrzewaLewińska złożyła interpelację w imieniu mieszkańców ul. Nowej w sprawie parkowania aut na w/w
ulicy. Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację w dniu 13 kwietnia 2016r. Przewodnicząca
zapytała, czy radna jest zadowolona z udzielonej odpowiedzi?
Radna, I. Kostrzewa-Lewińska odpowiedziała, że odpowiedź ją zadowala.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy środki finansowe, które zostały przekazane jednostce podległej tj.
MOSiR wystarczą na zabezpieczenie miejsca wyznaczonego do kąpieli na plaży w Ratajach? Czy
będą tam ratownicy?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że już wkrótce będą na ten temat dyskutowały Komisje Rady, jest
także zapewnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Janusza Smaruja o tym, że
środki na zabezpieczenie terenu przy Jeziorze Miejskim i jeziorze Karczewnik są wystarczające
i już powzięto pierwsze kroki do tego, aby zabezpieczenie plaż było fachowe. Dodał, że rozbudowę
plaży miejskiej przy Jeziorze Miejskim planuje w oparciu o środki z Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Noteci”, do której daliśmy 20 tyś. zł, a prawdopodobnie Gmina na środki inwestycyjne
otrzyma ok. 800 tyś. zł. Konkursy będą ogłoszone dopiero we wrześniu lub październiku.
Prawdopodobnie plaża w pełni będzie funkcjonowała w przyszłym roku.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy plaża w chwili obecnej będzie nadzorowana przez ratowników?
Zapytał, czy zniknie stamtąd znak „zakaz kąpieli”?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak. Zaznaczył, że można zrobić plażę za środki, które
posiadamy, ale warto je przeznaczyć na wkład własny i zdobyć dużo większe pieniądze, aby
wybudować plażę z prawdziwego zdarzenia.
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Radny, D. Boberski, powiedział, że warto zaczekać na pieniądze zewnętrzne, aby powstała plaża
z prawdziwego zdarzenia.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Informację podano wyżej.
Ad 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2015 wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Chodzieży za 2015 rok, odczytała także treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 11 kwietnia 2016r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chodzież za 2015 rok
(opinia RIO oraz treść wypowiedzi Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Poznański, przedstawił opinię
Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży z tytułu
wykonania budżetu miasta za 2015 rok (Uchwała Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia
2016r. wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Poznański, przedstawił także treść
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia
pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży o udzielenie
Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2015 rok (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2015 r.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miejskiej, M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży, E. Lasota, powiedział, że Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą
wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015 rok, radni nie wnieśli uwag
i zastrzeżeń, wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży zaopiniowano pozytywnie (opinia
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży,
J. Górski, powiedział, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015r. Komisja
nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2015 rok. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, M. Kozioł
wypowiedział się, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
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Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015r. Komisja
nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2015 rok. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, D. Boberski, przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych PO do sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015
rok. (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10. Podjęcie uchwał:
Ad a) Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2015 r.,
Przewodnicząca Rady podziękowała Skarbnik Miasta za współpracę.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2015 rok.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/155/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Skarbnik Miasta K. Pytlak, o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2015r.,
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że wiele dobrego mówiono o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2015 rok. Absolutorium z wykonania budżetu udziela się za wykonanie budżetu za rok
miniony. Mowa była o procencie zadłużenia miasta, o wykonanych dochodach, o pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nic więcej nie wypada dodawać, wystarczy podnieść rękę na tak
w głosowaniu, które będzie za chwilę.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/156/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, złożyła serdeczne gratulacje Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
Burmistrz Miasta serdecznie podziękował wszystkim za współpracę.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno o przedstawienie projektów
uchwał.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 5 w Chodzieży,
przedstawiła Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, która powiedziała, że decyzją
Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 5 wybrano nazwę „Pod Żaglami
Piątki”. Wyjaśniła, że „pod żaglami”, ponieważ dzieci są objęte opieką itp. Żagle symbolizują
również fakt, że przedszkole zlokalizowane jest przy Jeziorze Miejskim. Dzieci często uczęszczają
na spacery przy Jeziorze, poznają przyrodę, uprawiają sporty.
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Radny, J. Górski, powiedział, że skoro jest takie życzenie społeczności przedszkolnej, nie mamy nic
przeciwko, nazwa jest sympatyczna.
Radny, E. Lasota, życzył Dyrektor Przedszkola samych sukcesów.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie autopoprawki do w/w projektu
uchwały nazwę piszemy z wielkich liter tj. „Pod Żaglami Piątki”: 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 XXII/157/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 października 2015 roku 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.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/158/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, przedstawiła
Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
p. Romana Otto.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik zapytała, dlaczego nastąpił taki wzrost kosztów utrzymania
dyspozycji miejsc w Izbie Wytrzeźwień w Pile dla mieszkańców Chodzieży?
p. R. Otto wyjaśniła, że kwota została ustalona na podstawie danych z 2014 roku, kwota to 112 zł
i 80 gr. od osoby.
Radny, J. Górski, wyjaśnił, że przewiezienie osoby do Izby jest formą opieki a nie karą. Człowiek
nietrzeźwy potrzebuje pomocy i należy się nim zająć. Warunki dyktuje nam Rada Miasta Piły
i musimy na to się zgodzić.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXII/159/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, poprosił o przyjęcie autopoprawki
w paragrafie 3, należy wykreślić słowo „przy ul. Topolowej” w pierwszym zdaniu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła w pierwszej kolejności o przegłosowanie w/w
autopoprawki: 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/160/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad g) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Chodzieży” przedstawił Naczelnik Wydziału GK, p. Zbigniew Bielecki. Wyjaśnił, że projekt
jest rozszerzony o plan mobilności miejskiej, który zakłada wizje i cele zadań w zakresie transportu
miejskiego, rozwój infrastruktury technicznej tj. zakup autobusów, rozbudowę i przebudowę pętli
autobusowych, budowę węzła komunikacyjnego, przebudowę ścieżek rowerowych, modernizację
przystanków.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/161/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lutego 2016 r. na bezczynność
Burmistrza Miasta Chodzieży oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży przedstawił
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p. Ryszard Poznański. Odczytał treść uzasadnienia
do w/w projektu uchwały stwierdzające niezasadność skargi.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/162/2016 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2016 r. na działalność
Burmistrza Miasta Chodzieży przedstawił Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
p. Ryszard Poznański. Odczytał treść uzasadnienia do w/w projektu uchwały stwierdzające
niezasadność skargi.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/163/2016 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak. Wyjaśniła, że
zmiana dotyczy przystąpienia do złożenia wniosku o środki unijne pod nowe przedsięwzięcie pod
nazwą: „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w
obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców(...)”.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2018.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/164/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak. Przedstawiła uzasadnienie do w/w
projektu uchwały, w którym wyszczególniono wszelkie zmiany (uzasadnienie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Radna, B. Chmielewska, zapytała w kwestii „Zwiększenia dochodów ZOMPO w związku
z odpłatnym przewozem dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do siedziby ZHP
Hufiec Chodzież przy ul. Reymonta 12”, czy to będzie przejęcie zadania przez Hufiec?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że dotyczy to tylko i wyłączenie zadania dla ZHP w oparciu
o konkurs, czyli zadania: opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.
8

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXII/165/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o wykazie uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży
podjętych w 2014 roku oraz w 2015 roku (czyli od początku VII kadencji). Podjęto 142 uchwały
w tym 17 uchwał zmieniających budżet. Tylko w czterech przypadkach Nadzór Wojewody i RIO
unieważnił uchwały. Podziękowała serdecznie za współpracę kierownikom jednostek, wydziałów,
pracownikom urzędu, p. Natalii Wierzbickiej oraz Sekretarzowi Miasta p. Honoracie Niemiro.
Ad 11. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła treść projektu oświadczenia Rady Miejskiej
w Chodzieży w sprawie działań Burmistrza Miasta Chodzieży dotyczących zamiany nieruchomości
przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży. Zaznaczyła, że
oświadczenie jest odpowiedzią na zarzuty mieszkanki Chodzieży, które zostanie przekazane
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z prośbą organu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, oświadczenie podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się od
głosu.
Oświadczenie Nr 1/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Głos zabrał p. Tadeusz Wojtkowiak (członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ziemia
Chodzieska”), który powiedział, że kilka lat temu plaża miejska przestała być plażą miejską.
„W związku z tym postanowiliście Państwo, że zostanie wyznaczone nowe miejsce na plażę,
wydane zostały określone pieniądze. Wtedy Burmistrz uzyskał absolutorium w tej kwestii. Dziś
słyszymy, że nie ma pieniędzy, aby ta plaża działała w sposób prawidłowy”. Mieszkaniec zapytał,
czy w tej sytuacji jest sensowe robienie czegokolwiek w tym miejscu i wydawanie na to pieniędzy,
kiedy wiadomo, że utrzymanie takiego stanu, jaki zostanie zrobiony, będzie miasto kosztowało
konkretne pieniądze. Występujący odniósł się do kwestii zamiany nieruchomości przy
ul. Jagiellońskiej i Paderewskiego, stwierdził, że mieszkańcy nie znają żadnych kwot finansowych
związanych z tą zamianą. Sensownym zdaje się, aby mieszkańcy poznali te kwoty oraz żeby zostali
zapoznani z przeznaczeniem budynku przy ul. Paderewskiego. Dodał, że obawia się, iż miasto
pozbędzie się pieniędzy i budynek będzie stał przez kilka lat nieużywany i nagle okaże się, że
będzie potrzeba na remont budynku 600 tyś. zł, 700 tyś. zł, a może i więcej. Być może będzie
potrzeba rozbudowy tego budynku na potrzeby urzędu. Mówiący zaapelował o jawność działań
Rady Miejskiej w Chodzieży. Powiedział, że w interesie Rady jest podawanie takich informacji
społeczeństwu. W dalszej kolejności wypowiedział się w kwestii komunikacji miejskiej
w Chodzieży. Zapytał,” cóż stało się w Chodzieży w ostatnich kilku latach, że zlikwidowane
zostały przystanki, sieć została zmniejszona, a teraz nagle słyszymy, że należy dokonać
restrukturyzacji prawdopodobnie w tych samych miejscach, gdzie stały tablice, będzie trzeba
znaleźć ławeczki. Emeryci, ludzie starsi często żalą się, że podczas spaceru w mieście nie można
nigdzie przysiąść, ponieważ ławeczki w mieście zniknęły”. Mieszkaniec uważa, że nie jest to
kwestia polityki, tylko dbałości o ludzi starszych. Zapytał, czy cokolwiek planuje się w kwestii
Muzeum, budynek stoi pusty, z roku na rok budynek traci na wartości. Ewentualna naprawa
budynku, zdaniem Mówiącego, spowoduje coraz wyższe koszty. „Burmistrz raczył posądzić
Stowarzyszenie o lenistwo, jak nazwać to, że Burmistrz zauważył po dwóch kadencjach, że
chodniki w mieście są w fatalnym stanie i nie ma ścieżek rowerowych?”- stwierdził
p. T. Wojtkowiak. Na koniec dodał, że Stowarzyszenie jest bardzo życzliwe i dla Burmistrza i dla
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Rady, to nie jest tak, że działają, mając na celu pognębienie, pogorszenie kontaktów, wręcz
przeciwnie są życzliwie nastawieni i troska wynika tylko i wyłącznie z dbałości o miasto.
„Cieszymy się i dziękujemy Panu Burmistrzowi za postęp w zakresie naprawy studzienek
w mieście. Na ulicach pojawiły się pasy, przejście dla pieszych na ul. Reymonta, które miało zostać
zlikwidowane. Pojawiły się tablice, takie małe rzeczy, ale właśnie takie małe rzeczy są potrzebne
mieszkańcom w Chodzieży”- stwierdził T. Wojtkowiak.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie wyobraża sobie funkcjonowania plaży bez kosztów.
Mieszkańcy mają jasne, konkretnie sprecyzowane poglądy co do plaży, bez kosztów nie da się tego
zrobić, bo ważne jest przede wszystkim zabezpieczenie: ratownicy, pomieszczenia itp. Wszystko
należy sfinansować. Plaża przestała funkcjonować zanim zostałem Burmistrzem, stwierdził
J. Gursz, więc nie miałem na to wpływu. Dobrze, że Radni podjęli taką decyzję, że plaża ma
powstać właśnie w tym miejscu gdzie teraz. Co do zamiany nieruchomości postępujemy zgodnie
z prawem, po podjęciu uchwały zleciliśmy osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
wycenę tych obiektów. Burmistrz nie ma wpływu na ustalenie wartości obiektów. Wycena różnicy
pomiędzy obiektami zostanie upubliczniona. Wstępnie szacuje się kwotę ok. 1 mln zł, ta kwota
zostanie wpłacona jako równoważność. Pieniądze te będą przeznaczone na pozyskanie środków
unijnych. Była tu mowa o restrukturyzacji spółki MZK, ale nie bardzo wiem, pytał Burmistrz, o co
chodzi w pytaniu, ponieważ planuje się zabezpieczenie spółki w formie zakupu nowych autobusów.
Pozwoli to na utrzymanie dobrego taboru autobusowego przez wiele lat. Jest szansa na zdobycie
dofinansowania unijnego i chcemy to wykorzystać, wtedy pojawią się też nowe ławki i przystanki.
Dodał, że reaguje się na brak ławek w mieście, służby miejskie czuwają. Przypomniał, że jeśli
chodzi o Izbę Pamięci to ze względu na szacunek dla miejskich pieniędzy postanowiono nie
dokończyć budowy przy ul. Kościuszki, gdyż remont takiego budynku to ogromne pieniądze.
Uznano, że niepotrzebne jest muzeum za 2 mln zł. Obecnie robi się to znacznie za mniejsze
pieniądze w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie powstał Dział Tradycji i Historii Miasta.
Założono również rozbudowę budynku biblioteki, co pozwoli na powiększenie tego działu.
Burmistrz dodał, że nie był złośliwy w swojej wcześniejszej wypowiedzi, tylko stwierdził fakty.
Życzliwość, proszę zapytać kolegów, mówił Burmistrz do p. T. Wojtkowiaka, jak ona przejawia się
w ich działaniu. „Jeśli chodzi o chodniki, to nie jest tak, że zauważyłem je wczoraj, wiedziałem to
od samego początku. Znany jest stan dróg i chodników w mieście, problem jest także z tym, że
miasto podzielone jest na kilku zarządców. Jeśli chodzi o remonty, budowy nowych dróg
i chodników, to przez ostanie 9 lat poczyniono duże inwestycje. Zdaję sobie doskonale sprawę
z tego, czego brakuje w mieście, gdzie są wymagane remonty chodników i dróg. Środki na remonty
i budowę dróg są fizycznie dostępne, wydajemy te, które mamy. Wskaźniki pokazują że w mieście
pieniędzy jest coraz więcej, inwestujemy, od 6 lat nie braliśmy kredytu. Zadłużenie miasta jest to
pozostałość przez inwestycje w zakresie budowy wodociągów w latach 1997/1998. Gdyby nie te
obciążenia myślę, że dziś mielibyśmy co najmniej 10% zadłużenia mniej.
Życzliwie patrzę na każde działanie istniejącego lub nowo powstałego stowarzyszenia. Chodzież
chlubi się tym, że ma dużo stowarzyszeń, które ze sobą współpracują, dzięki czemu angażowani są
mieszkańcy miasta w jego życie”. J. Gursz stwierdził, że ma nadzieję, że także ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Społecznych „Ziemia Chodzieska” będzie się dobrze współpracowało. Burmistrz zwrócił
się do przedmówcy, mówiąc, że ma nadzieję, że jest nadal tak życzliwy dla niego jak kilka lat temu,
kiedy wręczył mu „słonika na szczęście”. Przed nami wiele wyzwań i ma nadzieję,
że stowarzyszenie włączy się we wspólne działania, ale działając sprawiedliwie. Dodał, że nie ma w
Polsce miasta, gdzie nie ma problemu z chodnikami, ze studzienkami, ulicami, zielenią,
wandalizmem , a przede wszystkim nie ma miasta, które cierpi na nadmiar pieniędzy.
Radny, D. Boberski, zaprosił serdecznie na XXI Chodzieskie Targi Gospodarcze w dniu 4 czerwca
2016 roku.
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Głos zabrał ponownie p. Tadeusz Wojtkowiak, wracając do tematu parkingów, powiedział, że
sytuacja jest jaka jest i uważa, że jeśli dojdzie do tego, że Stowarzyszenia wystąpi na drogę sądową,
to efekt końcowy będzie oczywisty, bezdyskusyjny. Apeluje o rozważne podejście do zagadnienia,
gdyż w pojęciu mówcy same opłaty nic nie robią, jest to tylko i wyłącznie ściągnięcie pieniędzy.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że tematem zajmie się Komisja Gospodarki (…)
Rady Miejskiej w Chodzieży.
Następnie głos zabrał Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego p. Roman Pietruszka, który
powiedział, że zgadza się z przedmówcą w kwestii, że brakuje ławeczek w mieście. Zniknęły
ławeczki na ul. Kościuszki, zebraliśmy grono władz miejskich i służb mundurowych, działaliśmy,
przeprowadziliśmy konsultacje wśród mieszkańców, aby stwierdzić, komu te ławeczki są tak
naprawdę potrzebne. Po pewnych działaniach ławeczki wróciły. Co do kwestia płatnych parkingów,
powiedział, że był inicjatorem zwiększenia płatnych miejsc parkingowych, wnioskował także
o parkomaty, no i teraz nikt sobie nie wyobraża, żeby tych parkomatów nie było. Chodzieski Klub
Gospodarczy wnioskował także o płatne parkingi w soboty, widać w tej chwili rotację aut. Podał
przykład miasta Wągrowca, gdzie strefa płatnego parkowania w soboty jest wolna, w żaden sposób
nie dało się zaparkować w centrum miasta. Zwrócił uwagę na fakt, że taniej wyszłoby zapłacić
50 groszy za postój niż 6 razy objeżdżać miasto, to także jest ważna kwestia. Zaproponował, aby
przyjść w godzinach szczytu w sobotę do centrum miasta, aby sprawdzić, jaki jest ogromny ruch
samochodowy. Przed podjęciem decyzji o płatnych parkingach w soboty Klub przeprowadził
dyskusję z Radą. Wtedy każdy miał mieszane uczucia, ale decyzja została podjęta. Uważa, że
parkingi powinny być płatne w soboty, z małym zastrzeżeniem, aby rozpocząć od godz. 10.00 do
13.00. Należy jeszcze zwrócić uwagę na turystów.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że problem jest dyskutowany podczas posiedzeń
Komisji Rady, są także uwagi mieszkańców z ul. Wojska Polskiego, aby wprowadzić tam strefę
płatnego parkowania. Zapewniła, że będzie to przedmiot bardzo ważnych przemyśleń i dyskusji.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1400 i zakończono o godz. 1703.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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