Protokół Nr XXIII/2016
XXIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 20 czerwca 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, która powitała 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.

Nieobecny: radna Ewa Siodła
radny Dariusz Boberski
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta z prośbą o:
7 a) wprowadzenie do porządku obrad sesji II projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców
Wielkopolskich, przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w Chodzieży,
7 b) wprowadzenie do porządku obrad sesji II projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Chodzieży,
7 c) wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi
Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w
sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży na
Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży i nadania statutu,
7 d) wprowadzenie do porządku obrad sesji II projektu w sprawie przyznania najemcy
pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej 7,
7 ł) wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w wniosków w całości.
Radni uwag nie wnieśli, wnioski przyjęto: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (radny
M. Kozioł nieobecny podczas głosowania).
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 23 maja 2016r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
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6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Jana Kochanowskiego 1
w Chodzieży,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku
Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży,
c) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży na
Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży i nadania statutu,
d) w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonej w Chodzieży
przy ulicy Wiejskiej 7,
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy
Gajowej,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu, stanowiącego własność
Gminy Miejskiej w Chodzieży,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń gospodarczych stanowiących
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
h) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca,
j) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
k) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
l) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
ł) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 23 maja 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 23 maja
2016r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży, Piotra
Witkowskiego, o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, P. Przybyłowski zapytał o to, co będą obejmowały projekty miękki i twardy dotyczące
Szkoły Podstawowej Nr 1? Po drugie zapytał, czy któraś z gmin opuściła spółkę Kopaszyn? Jeśli
tak, to dlaczego?
Zastępca Burmistrza, P. Witkowski, wyjaśnił, że jeśli chodzi o projekty w SP1, projekt miękki
zakłada wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i jest powiązany z projektem twardym, który zakłada
remont pomieszczeń harcówki, rozbudowę sali gimnastycznej oraz budowę boiska
lekkoatletycznego. Oba te projekty muszą być ze sobą kompatybilne. W kwestii pytania drugiego
odpowiedział, że udziałowców jest 15 i żaden się nie wycofał ze spółki. Nastąpiła zmiana prezesa,
spółka jest jedyną w regionie instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.
Radny, E. Lasota zapytał o to, gdzie będzie się mieścić siedziba harcerzy, po tym jak zostanie
odebrane im miejsce przy szkole?
Zastępca Burmistrza, P. Witkowski, odpowiedział, ze harcerze będą mieli swoją siedzibę nadal
w szkole, ale to będzie wszystko zależało od tego czy projekt zostanie pozytywnie rozstrzygnięty.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny D. Boberski złożył interpelacje w dniu 23 maja
2016r. w sprawie Parku im. Ks. Ostrowskiego – zainstalowanie elementów małej infrastruktury,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Staszica, w sprawie
działki między ulicami Fabryczną i Łąkową. Odpowiedzi zostały udzielone radnemu przez
Burmistrza Miasta
Ad 7. Podjęcie uchwał:
A a) Projekt II uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Jana
Kochanowskiego 1 w Chodzieży przedstawiła Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chodzieży
p. Hanna Lohr.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/166/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt II uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
pomieszczenia w budynku Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży
przedstawił Dyrektor Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży p. Jarosław Frankowski.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/167/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek
Oświatowych w Chodzieży na Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży i nadania statutu
przedstawiła Dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży p. Justyna
Selch.
J. Selch wyjaśniła, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy pozwalające
samorządom na tworzenie jednostek, których zadaniem jest obsługa innych jednostek w zakresie
finansowym (rachunkowość, sprawozdawczość), administracyjnym, organizacyjnym, zwanych
„centrum usług wspólnych”. Do tej pory wspólna obsługa finansowo-księgowa była dopuszczalna
jedynie w samorządowych jednostkach oświaty, gdyż zezwalały na to przepisy odrębne zawarte w
ustawie o systemie oświaty. Zmieniła to nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Problemem
jest dalsze funkcjonowanie ZOMPO – gdyż tylko do 31 grudnia 2016 r. może wykonywać swe
zadania na starych zasadach. Z funkcjonalnego punktu widzenia ZOMPO było swoistym centrum
usług wspólnych, sprawdzonym przez 20 lat swojego istnienia. Różnica polega przede wszystkim
na kręgu podmiotów, które mogą korzystać z usług tych jednostek. Mianowicie ZOMPO mogło
obsługiwać tylko jednostki oświatowe. Po zmianie przepisów ustawy o samorządzie gminnym –
mogą to być również inne jednostki. Po przekształceniu ZOMPO – do tych jednostek dołączony
będzie Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny, M. Kozioł zapytał, jakie jednostki będą podlegały pod usługę przekształconego ZOMPO?
J. Selch odpowiedziała, że wszystkie wymienione w statucie, ustawa o samorządzie gminnym daje
taką możliwość.
Radny, M. Kozioł zapytał, czy gdyby inna jednostka chciała przystąpić, to wystarczy zmienić
statut?
J. Selch odpowiedziała, że wtedy wystarczy dopisać taką jednostkę do statutu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/168/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt II uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia nieruchomości
położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej 7 przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman
Pałuczak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/169/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad e) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży, przy ulicy Gajowej przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który
jednocześnie poinformował o autopoprawce do w/w projektu (pismo o autopoprawce stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady poprosiła, aby stosować się do przyjętej zasady, żeby słowo „Uchwała”
(wtedy, gdy zapisywana jest z numerem i datą podjęcia) pisać w treści i w tytułach projektów
uchwał, uchwałach i ich uzasadnieniach dużą literą.
Dalej Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki: 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno o przegłosowanie:
- Załącznika Nr 2: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy Gajowej
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- Załącznika Nr 3: Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy Gajowej inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXIII/170/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta
p. Piotr Witkowski.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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 – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/171/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń
gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży na czas nieoznaczony oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu przedstawił
Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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 – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/172/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który
poinformował jednocześnie o autopoprawkach do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza o
autopoprawkach stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady poprosiła o wykreślenie z uzasadnienia z ostatniego zdania wyrażenia „przez
radnych”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
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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 poprosiła radnych o przegłosowanie poprawki zgłoszonej przez
Przewodniczącą, wykreślenie wyrażenia „przez radnych”: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o przegłosowanie autopoprawek zgłoszonych przez
Burmistrza pismem z dnia 20 marca 2016r. :
- paragraf 5 ustęp 1: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- paragraf 27 ust. 1: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXIII/173/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca przedstawił Naczelnik Wydziału GK
p. Zbigniew Bielecki.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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 – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/174/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawił Naczelnik
Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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 – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/175/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew
Bielecki. Jednocześnie poprosił o wprowadzenie autopoprawki „§ 4” zmiana na „§ 3”, „§ 5” zmiana
na „§ 4”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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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.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki: 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/176/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad l) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki. Jednocześnie poprosił o wprowadzenie
autopoprawek § 7 ust. 1 dopisać pełną nazwę ulicy „Ignacego Jana Paderewskiego” w § 5 ust. 5 –
poprawić słowo „punk” na „punkt”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
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 Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radny Ryszard
Poznański poinformował, 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.
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.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki: 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawek. Radni nie wnieśli sprzeciwu
i przegłosowali autopoprawki w całości: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/177/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad ł) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok. przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski, który jednocześnie
przeczytał treść uzasadnienia do w/w projektu uchwały (uzasadnienie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Radna B. Chmielewska poprosiła, aby P. Witkowski rozwinął wątek dotyczący przekazania
środków finansowych na obsługę ratowniczą, na jakich zasadach będzie to zrealizowane.
P. Witkowski powiedział, że są to środki finansowe przeznaczone na obsługę ratowniczą na plaży
przy Jeziorze Miejskim.
Radny, E. Lasota zapytał, w jakim rejonie Chodzieży jest planowana budowa kanalizacji
deszczowej?
P. Witkowski powiedział, że obecnie jest przygotowywana dokumentacja techniczna dot. ulic:
Daszyńskiego, Kilińskiego, Słowackiego, Matejki, Strzelecka, Wierzbowa, Łąkowa, Klonowa,
Gałczyńskiego.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/178/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Głos zabrał mieszkaniec miasta p. Wojciech Nowaczyk, który powiedział, że nie czekając na to, aż
nastąpią dobre zmiany w Radzie Miejskiej w Chodzieży, po raz kolejny podnosi temat potrzeby
przedłużenia ulicy Kasprzaka do tzw. „drogi wyszyńskiej”. Przytoczył przysłowie, że „kropla
drąży kamień”, odniósł to do swojego w/w wniosku. Podziękował serdecznie Radzie, Komisji,
Przewodniczącej Rady, za to, ze podnieśli ten temat i skierowali zapytanie do szefa administracji
miasta, co z tą sprawą jest. Dodał, że jest w posiadaniu odpowiedzi na zapytanie Rady skierowane
do Burmistrza. Ubolewa, że są to pokrętne wyjaśnienia w tej sprawie, które zostały skierowane na
ręce Przewodniczącej. Powiedział, że osobiście takiego pisma nie podpisałby, a szczególnie do
Przewodniczącej Rady. W pytaniu drugim jest zawarty bardzo głęboki sens, a odpowiedź na te trzy
pytania, a przede wszystkim na to drugie pytanie, nie znajduje słów, żeby to określić. Ubolewa, że
nie dostrzega się tych potrzeb. Na górze podanińskiej od dłuższego czasu są kolizje, przestoje,
kłopoty z przejazdem na drodze K11. Droga K11 jest zapisana w projekcie drogi S11, która będzie
modernizowana po roku 2030. Proszę sobie wyobrazić ruch pojazdów na drodze przejezdnej na
odcinku Poznań-Piła. Władze miejskie tego nie dostrzegają, a powinny. Ma nadzieję że kolejne
wnioski w tym zakresie znajdą zrozumienie. Jest pełen uznania, że władze miejskie dostrzegają
wiele problemów w mieście Chodzieży, a szczególnie ten, że dostrzegły konieczność poszerzenia
terenów grzebalnych na cmentarzu. Jest wiele innych potrzeb, gorąco apeluje o środki finansowe na
przedłużenie ulicy Kasprzaka do tzw. „drogi wyszyńskiej”, środki takie znajdują się na szczeblu
wojewódzkim. Podziękował radnym i Przewodniczącej, że podnieśli ten temat, ma nadzieje, że ta
kropla będzie dalej drążyć i przekona tych, którzy nie dostrzegają tej sprawy, a wręcz oświadczają,
że nigdy nie będzie to zrealizowane. Uważa, że żaden działacz nie powinien używać słowa
„przenigdy,” trzeba patrzeć w przyszłość. Podziękował za uwagę i poprosił o wspieranie tej sprawy.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik podziękowała za miłe słowa ze strony p. Nowaczyka.
Powiedziała, że Przewodniczący Rady nie jest organem samodzielnym, nie ma osobowości
prawnej, wszystkie działania są działaniami Komisji. Przewodniczący podpisuje dokumenty
zgodnie ze statutem. Wszelkie pisma wpływające do Rady są skrupulatnie badane, rozpatrywane
i w miarę możliwości w terminie są udzielane odpowiedzi wnioskodawcom, czyli wnioski Komisji.
Nie zawsze jednak wnioskodawcy są zadowoleni z udzielanych odpowiedzi.
Następnie zabrał głos mieszkaniec miasta p. Tadeusz Wojtkowiak, który w pierwszej kolejności
zapytał, czy Rada myśli o wprowadzeniu jakiś działań proekologicznych, czyli np. wprowadzenie
zróżnicowania opłat, nagradzaniu tych, którzy odpadów komunalnych dostarczają mniej
i jednocześnie dbają o czystość powietrza (chodzi o palenie w piecach). Konsekwencją palenia
w piecach jest zadymienie. Jest to problem w całym mieście. Podał przykład osiedla przy ul.
Hallera, gdzie wystarczy, że jedna lub dwie osoby zaczną palić byle czym w piecu i wtedy to już nie
ma czym oddychać. Uważa, że gdyby spróbować wprowadzić działanie mające na celu
motywowanie likwidacji pieców węglowych np. na gazowe, to mogłoby to odnieść jakiś skutek.
Oczywiście w zależności od budżetu, można znaleźć jakieś inne zachęty. Ze względu na budżet
będzie to trudne, jednak może warto zastanowić się nad tym, aby nagrodzić tych mieszkańców,
którzy zimą nie dostarczają tych zanieczyszczeń w powietrze, którzy i odpadów generują mniej.
Powiedział, że to jest ważne, mogłoby to przynieść jakiś skutek. Rada mogłaby wypracować jakąś
strategię i na pewno byłoby to dobrze odebrane. Druga sprawa to kwestia segregacji odpadów.
Powiedział, że był świadkiem, kiedy pojazd odbierający odpady posiadał tylko jeden pojemnik,
a pracownicy wrzucili do niego wszystkie posegregowane odpady. Ludzie dziwią się, po co jest to
wszystko tak różnicowane, skoro wszystko jest wrzucone razem do jednego pojemnika. Nie ma
żadnych oddzielnych komór w tych pojazdach. Po trzecie zwrócił uwagę na dewastację ulic przez te
pojazdy. Ciężki sprzęt powoduje zniszczenia nawierzchni. Podał przykład osiedla ul. Piłsudskiego
wjazd od strony ul. Hallera. Naprawiono częściowo asfalt i częściowo polbruk, jednak nadal się to
wszystko zapada. Podał także przykład ulicy Łąkowej, wjazd na ul. Klonową, po prawej stronie
wzdłuż przedszkola stoją auta, ciężkie ciężarówki nie mają możliwości manewru i wciąż jest tam
nawierzchnia dewastowana, bo przejeżdżają przez chodnik. Podobnie jest na ul. Kruczkowskiego,
niszczone są trawniki i obrzeża. Zapytał, czy ktoś to w mieście egzekwuje od firmy? Czy jest może
tak, że na swój koszt zniszczenia naprawi miasto czy spółdzielnia? Apeluje, aby ktoś się temu
przyjrzał, wymienił tylko trzy przykłady, jednak mieszkańcy informują że w wielu innych
miejscach dzieją się takie rzeczy. Dodał, że jest lepiej, firmy zaczęły po sobie sprzątać, nikt nie
zajmuje się wymienionymi wyżej zniszczeniami. Skoro jakaś firma wygrała przetarg, z jakiś
powodów nie wybrano firm lokalnych, wynikających z warunków przetargu. Wobec tego dajmy im
zarabiać, ale egzekwujmy, żeby wykonywali prace w taki sposób, żeby ona nie przynosiła
dodatkowych zniszczeń i kosztów. Po czwarte wypowiedział się w kwestii działalności Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży, dużo się mówi o przebudowach kanalizacji itp., natomiast
mało słyszy się o wodzie o rurach, które przenoszą wodę. Powiedział, że osobiście w domu ma
założone filtry, po miesiącu są rdzawo-czerwone, po miesiącu są do wymiany. Ilość zanieczyszczeń
jest nieprawdopodobna, ktoś kto nie ma takiego filtru, przepuszcza to przez swoją instalację, przez
co niszczy się cały sprzęt domowy, ludzie używają takiej wody. Apeluje, aby zastanowić się i czy
może lepiej zainwestować bezpośrednio w coś co nam tę wodę dostarcza. Z oficjalnych danych
wynika, że 65% rur, to zdrowe rury cementowe. Dodał, że nie wierzy w te dane.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik powiedziała, że w miesiącach jesiennych ten temat będzie
poruszany na Komisji Gospodarki (…) Rady Miejskiej w Chodzieży i wtedy problem przekazany
zostanie osobie kompetentnej tzn. Prezesowi MwiK.
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p. T. Wojtkowiak powiedział, że spotkanie takie już miało miejsce, gdzie usłyszano absolutnie
uspokajające informacje, dokonano wtedy w domu wypowiadającego przeczyszczenia przyłącza.
Problem pojawia się już w głównym przewodzie, w kierunku domu, problem ten jest wszędzie,
ponieważ jeśli dzieje się coś na przyłączach jednej ulicy, to na sąsiedniej ulicy jest też problem.
Powiedział, że na jednej z ulic było naprawiane przyłącze i jak już puszczono wodę to wyleciało z
niej mnóstwo rdzy, nieprawdopodobna ilość rdzy. Cały system jest w jednej wielkiej rdzy. Przy
każdej zmianie ciśnienia to wszystko jest ruszane i wtedy mieszkańcy mają pretensje, ponieważ
każdy taki mieszkaniec będzie musiał przepuścić to na zewnątrz przez swoje krany w domach. Taka
sytuacja powtarza się notorycznie. Jest to duży problem, uważa, że najpierw należy pomyśleć
o wodzie dla mieszkańców, a dopiero późnij o kanalizacji, mimo że kanalizacja też jest bardzo
ważna.
Radna, B. Chmielewska odniosła się do pierwszego wątku przedmówcy, czyli emisji gazów do
powietrza. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie gospodarki niskoemisyjnej dyskutowano na
temat uregulowań prawnych dotyczących systemu zachęt dla mieszkańców np. wspomagania
wymiany pieca. Nie ma jednak szczegółowych rozwiązań prawnych, które dałyby taką możliwość.
Nie ma też regulacji prawnych, które dałyby możliwość weryfikacji kontroli paliwa, którego
używają w swoich piecach mieszkańcy. Musimy czekać na to, aby mieć prawne możliwości do
działań, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby działać lokalnie np. działania proekologiczne
polegające na konkursach itp.
Radny, E. Lasota powiedział, że dyskutowano też na temat działalności Miejskiej Energetyki
Cieplnej, która dużo działa w tym temacie. Dodał, że tyle i możemy, tyle robimy.
Dalej zabrał głos Prezes MEC p. Matyja, powiedział, że od 4 lipca br. wchodzi firma, która na
terenie miasta będzie wykonywać rozbudowę sieci i węzłów cieplnych w rejonie ulic:
Daszyńskiego, Kilińskiego, Słowackiego, Jagiellońskie. Zadanie podzielone jest na dwa etapy.
Zadanie jest objętą pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska. W pierwszym etapie dzięki temu
zadaniu będzie zlikwidowane 40 palenisk węglowych. Po modernizacji urządzeń odpylających w
Chodzieży w zeszłym roku 98 % pyłu jest wychwytywane przez te urządzenia.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła o zabranie głosu Naczelnika Wydziału GK
p. Zbigniewa Bieleckiego na temat gospodarowania odpadami komunalnymi.
p. Z. Bielecki powiedział, że jakość obsługi firmy zbierającej odpady komunalne nie jest
zadawalająca, problem stwarzają także mieszkańcy. Staramy się monitorować wszelkie sytuacje,
jednak wszystkich uchybień nie zdołamy zweryfikować. Sprawa związana z dewastacją chodników
- kosztami obciążana jest firma odbierająca odpad. Często zgłaszamy prośbę o wprowadzanie
mniejszych ciężarówek na niektóre ulice w Chodzieży, gdzie jest utrudniony dojazd tych większych
aut. Jednak mniejsze auta muszą wtedy kilka razy wjechać w jedno miejsce. Wiele czynników
wskazują na dewastację mienia miasta, na co też reagujemy. W kwestii selekcji odpadów przez
firmę odbierającą odpady, p. Bielecki poprosił o zgłaszanie takich sytuacji, gdzie segregowane
odpady wrzucane są do jednej wspólnej komory w aucie. Dodał, że Burmistrz zabiega też o to, aby
kierowcy byli cały czas ci sami, przydzieleni na konkretne ulice miasta, bo wtedy też jest łatwiej z
odbiorem śmieci.
p. T. Wojtkowiak powiedział, że na ul. Klonowej jest zakaz postoju, ciężarówka po wywóz
odpadów nie wjedzie tam, należy tez ten problem rozważyć. Dodał, że zdarza się, że mieszkańcy
wywożą śmieci np. opony i kładą jest obok pojemników na odpady w gniazdach osiedlowych.
Śmieci wrzucane też są do obojętnie jakiego pojemnika, mimo że są segregowane, należy pomyśleć
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o tym, aby opisać na pojemnikach co w danym pojemniku powinno się znajdować. Zaznaczył, że ci
sami kierowcy w danym rejonie Chodzieży to bardzo dobry pomysł. Łatwiej wtedy będzie można
wyegzekwować lepiej wykonywaną przez nich pracę.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1900.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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