Protokół Nr XXIV/2016
XXIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 11 lipca 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XXIV 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 10, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny: radny Dariusz Boberski
radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska
radny Eugeniusz Lasota
radny Piotr Przybyłowski
radna Ewa Siodła
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta z prośbą
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały o Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży (zaproponowała umieścić projekt uchwały w punkcie 7e porządku obrad),
- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (zaproponowała umieścić
projekt uchwały w punkcie 7f porządku obrad).
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie w/w zmian w porządku obrad sesji:
10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 20 czerwca 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława
Jagiełły,
b) w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży,
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
e) w sprawie zmiany uchwały o Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży.
f) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
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Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 20 czerwca 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
20 czerwca 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, W. Redziak, zapytał, czy w związku z planowaną inwestycją przy J. Strzeleckim zostanie
także uporządkowana druga strona jeziora?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tereny leżące na drugiej stronie jeziora nie są własnością Gminy
i w związku z tym nie możemy tam inwestować. Na stronie lewej (wschodniej) Jeziora powstaną
altany rekreacyjne, ławki, kosze na śmieci, punkty do selektywnej zbiórki odpadów, 22 tablice
informujące o faunie i florze.
Radny M. Kozioł zapytał, czy w kwocie 800 tyś.zł od LGD przewidziane są jakieś inne inwestycje
oprócz planowanych nad J. Strzeleckim?
Burmistrz Miasta powiedział, że środki na renowację terenów nad J. Strzeleckim pochodzą
z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o LGD to
z tych środków zaplanowany jest projekt budowy plaży miejskiej przy J. Miejskim. Nastąpiło
prawie roczne opóźnienie w pozyskaniu tych pieniędzy, stąd też nie mogła zostać przygotowana
plaża na rok 2016. Pozostałe pieniądze będą wykorzystane w projektach proponowanych przez
mieszkańców. To mieszkańcy będą decydować o realizacji projektów/inwestycji według swoich
pomysłów. Dodał, że Gmina otrzyma także pieniądze z LGD na organizację obchodów jubileuszu
25. lecia partnerstwa Chodzież-Nottuln.
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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana
Żeromskiego i Władysława Jagiełły przedstawiła p. Danuta Stachowiak (pracownik Wydziału AGT
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Urzędu Miejskiego w Chodzieży). Powiedziała, że obszar, który obejmujemy planem jest
przewidziany w przyszłości do rewitalizacji, do przekształceń istniejącej zabudowy.
Radna, B. Chmielewska powiedziała, że radni chcą uczestniczyć w spotkaniu poświęconym
wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego poprosiła o informację, kiedy odbędzie
się debata publiczna.
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. R. Poznański stwierdził, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży radny Jarosław Górski 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
Jarosław 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 – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIV/179/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży przedstawiła p. Danuta Stachowiak (pracownik Wydziału AGT
Urzędu Miejskiego w Chodzieży). Powiedziała, że studium jest dokumentem, który określa politykę
przestrzenną gminy, nie jest aktem prawa miejscowego, czyli na podstawie studium nie mogą być
wydawane jakiekolwiek decyzje administracyjne. Jest to dokument wiążący organ gminy na etapie
sporządzania miejscowych planów, zarówno ustalenia studium jak i planów nie mogą mieć ze sobą
sprzeczności. Ze względu na ilość wniosków do studium (od 2003 roku), zmiany ustaw należy
zmienić obowiązujące studium. Poinformowała, że wpłynęły uwagi do studium, które zostały
uznane za bezprzedmiotowe, opisane są w załączniku nr 6 w/w projektu uchwały. Uwagi te
dotyczyły dwóch zielonych terenów, w obecnym projekcie studium mają być przeznaczone jako
teren pod zabudowę. Inne uwagi, nie stanowiły uwag, były to stwierdzenia i komentarze i one nie
dotyczyły studium, mogą być rozpatrywane dopiero w momencie wyłożenia planu, dlatego są
bezprzedmiotowe i nie podlegają rozstrzygnięciu.
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
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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. R. Poznański stwierdził, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży radny Jarosław Górski 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
Jarosław Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady poprosiła w pierwszej kolejności o przegłosowanie załącznika nr 6 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIV/180/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
K. Pytlak przedstawiła autopoprawkę do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza Miasta
FN.0006.8.2016 z dnia 11.07.2016r. o autopoprawce stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
oraz wyjaśniła, że wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa sali gimnastycznej i
boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie szkoły Podstawowej nr 1 w
Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą
wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chodzieży”, powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2016- 2018.
Gmina zamierza przystąpić do projektu, który zapewnić ma pozyskanie środków z budżetu Unii
Europejskiej na: wykonanie przebudowy sali gimnastycznej, wykonanie przebudowy pomieszczeń
istniejącego obiektu przy MDK, przebudowę boiska oraz wyposażenie istniejącego obiektu szkoły.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Unii
Europejskiej.
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. p. Poznański stwierdził, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
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Członek Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży radny Jarosław Górski 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
Jarosław Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki do projektu uchwały:
10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIV/181/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok, przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
K. Pytlak wyjaśniła, że w dochodach nastąpiło:
- zwiększenie planu dotacji w związku z realizacją ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego,
- zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
K. Pytlak wyjaśniła, że w wydatkach nastąpiło:
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sali
gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie szkoły
Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: Minicentrum nauki
i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie
istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży”. Opracowanie dokumentacji
związanej z przystąpieniem do realizacji projektu,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) na podstawie decyzji
Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ,
- odsetki dot. zwrotu dotacji na realizację programu „Senior- Wigor”,
- zwrot dotacji na realizację programu „Senior- Wigor”,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim
(zabezpieczenie kontenera dla ratowników, nawiezienie piasku, utrzymanie czystości),
- dotacja podmiotowa dla Chodzieskiego Domu Kultury na działalność bieżącą (75 200,00 zł
z tego: z wolnych środków 45 200,00 zł z przesunięcia z roz. 92195 § 4300 30 000,00 zł),
- dotacje celowe dla Chodzieskiego Domu Kultury na:
• Koncert Kasi Wilk z zespołem 12 050,00 zł.
• Organizację koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży” 5 000,00 zł.
• Wymianę partnerską z Nottuln 3 000,00 zł,
- usługa zapewnienia bezpieczeństwa na kąpielisku nad Jeziorem Miejskim.
K. Pytlak dodała, że różnica pomiędzy wydatkami a dochodami w wysokości 163 420,00 zł
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zwiększy deficyt budżetu do kwoty 1 152 273,70 zł i zostanie pokryta z wolnych środków.
Dokonuje się także przeniesień kwot wydatków pomiędzy paragrafami działów i rozdziałów
w zadaniach własnych w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań na kwotę:
339 400,00 zł zł.
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. p. Poznański stwierdził, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano
projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży radny Jarosław Górski 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
Jarosław 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 – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIV/182/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Strefę Płatnego Parkowania, uzasadnioną potrzebą organizacji ruchu,
ustalono na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych w celu
zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
Przedmiotowa uchwała wprowadziła m.in. opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
w soboty, co podyktowane było znacznym natężeniem ruchu pojazdów i pojawiającym się
deficytem miejsc postojowych, szczególnie w obrębie Rynku oraz pozostałych ulic, przy których
usytuowane są punkty handlowe. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia
2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15 podważył interpretację gmin dotyczącą definicji dni roboczych/dni
wolnych od pracy, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w
części obejmującej ustalenie obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie w soboty. Powyższy
projekt uchwały w sprawie w/w uchwały znosi zapis o płatnych parkingach w soboty. Dodał, że w
najbliższym czasie zostaną także omówione inne tematy związane ze Strefą Płatnego Parkowania.
Radna, B. Chmielewska, uważa, że podjęcie uchwały w takim kształcie nie jest nawet
rozwiązaniem połowicznym. Jest to trochę boczne wyjście, pomijamy szereg istotnych rzeczy,
o których już dawno dyskutowaliśmy. Burmistrz powiedział, że wrócimy do tematu we wrześniu,
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ale czy w takim przypadku jest sens podejmowania dziś cząstkowej uchwały? Czy procedura
umożliwia tylko takie rozwiązanie?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie naprawiamy żadnego swojego błędu. Uchwała Rady w 2015
roku została podjęta po konsultacjach społecznych, to mieszkańcy sami wypowiedzieli się, że są za
wprowadzeniem opłat za parkingi w soboty, aby mieć możliwość szybszego zaparkowania.
Po drugie uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez służby wojewody. Wyrok NSA dotyczy
miasta Augustowa. Działania prokuratorów w całej Polsce zmierzają ku badaniom takich uchwał.
Istotne jest to, aby w najbliższym czasie temat SPP został szczegółowo omówiony na posiedzeniach
komisji i Rady. Raz jeszcze powtórzył, że nie naprawiamy błędu, tylko dostosowujemy przepisy
lokalne do zmieniających się przepisów w Polsce. Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie
Strefy Płatnego Parkowania cały czas obowiązuje.
Radny J. Górski nie ma żadnych wątpliwości, jest za podjęciem uchwały. Nie zamierza dyskutować
z wyrokami sądów, twarde prawo ale prawo i należy je przestrzegać.
Burmistrz Miasta powiedział, że społeczeństwo życzyło sobie płatnych parkingów w sobotę.
Radny J. Górski powiedział, że należy iść z duchem czasu, czas pokaże, czy zarówno wnioskujący
jak i my wszyscy nie będziemy żałowali dzisiejszej decyzji.
Burmistrz Miasta powiedział, że my dziś nie reagujemy na żadne żądania zewnętrzne. Załatwiamy
sprawę na sugestię Prokuratora Okręgowego, co wynika z jego kompetencji. Prokurator ma prawo
zaskarżyć uchwałę Gminy.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Rada dysponuje dokumentami świadczącymi o tym, że Cech
Rzemiosł Różnych oraz Chodzieski Klub Gospodarczy są za tym, aby nadal były płatne parkingi
w soboty.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 1 za, 0 przeciw, 9 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXIV/183/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę przedstawił
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIV/184/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny, J. Górski, podziękował p. Zbigniewowi Bieleckiemu i Burmistrzowi Miasta za
przygotowanie plaży przy J. Miejskim.
Radny, M. Kozioł, powiedział o pikniku przy ul. Żeromskiego, gdzie odebrał od młodego
mieszkańca Chodzieży postulaty do Burmistrza Miasta. Odczytał treść pisma, które dotyczyło
ul. Małachowskiego. Pismo zawierało: prośbę o wyrównanie nawierzchni placu do gry w piłkę na
ul. Małachowskiego pomiędzy blokami nr 8 a 18, prośbę o dwie bramki do gry w piłkę nożną,
prośbę o postawienie siatki ochronnej, aby można byłoby grać w piłkę bez kolizji, prośbę
o postawienie ławki przy bloku nr 18 i prośbę o położenie nawierzchni na parkingu przy bolku nr 8,
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ponieważ są tam straszne dziury.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że oczywiście będą wysłuchiwane głosy wszystkich mieszkańców
miasta, tych młodszych i tych starszych, bardziej doświadczonych i mniej doświadczonych. Należy
zaznaczyć, że nie wszystkie postulaty powinny być kierowane do Urzędu Miejskiego, ponieważ
w większości tych zdarzeń jest inny adresat, a w/w przypadku jest to spółdzielnia mieszkaniowa.
Będziemy starali się docierać do spółdzielni czy zarządcy. Następny piknik planuje się na
ul. Miodowej, wszystko organizowane jest z finansów LGD. Poprosił mieszkańców miasta, aby
postarali się zapraszać Radę Miejską, Burmistrza i inne osoby funkcyjne na swoje ulice. Chodzi
o to, aby nie tylko władze miasta organizowały takie spotkania, ale aby także i mieszkańcy
włączyli się we wspólną organizację takiego pikniku. Chodzi o integrację i przekazywanie opinii
zarówno pozytywnych jak i negatywnych dotyczących życia miasta.
Radny, R. Poznański, przekazał informację od mieszkańców dotyczące:
- prośba o to, aby z ORLIKA mogli korzystać wszyscy a nie tylko wybrani,
- brak miejsc dla gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży.
Burmistrz Miasta powiedział, że spotkał się z uwagami dotyczącymi gry w piłkę. trudno
organizować place blisko mieszkań, bo mieszkańcy często skarżą się na grę w piłkę, bo jest to dl
nich uciążliwe, jest hałas itp. Musimy znaleźć rozwiązanie, aby zadowolić wszystkie strony. Dodał,
że teren przy ul. Żeromskiego ma szansę na rewitalizację, gdyż jest to teren najbardziej
zdegradowany, w różnym zakresie. Burmistrz uważa, że pikniki osiedlowe to dobry pomysł, w taki
sposób możemy zrobić coś dla mieszkańców, poczynając od małych rzeczy ,a być może kończąc na
większych inwestycjach.
Radny, W. Redziak, nawiązując do pikniku przy ul. Żeromskiego, powiedział, że jest spore
zainteresowanie, ponieważ Burmistrz otrzymał z jego rąk dwa precyzyjne projekty mieszkańców
związane z zagospodarowaniem tego terenu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że Radni nie tylko biernie uczestniczyli
w spotkaniu. Dodała, że wielką wartością jest to, co osobiście usłyszała Przewodnicząca od
starszych pań, cyt. „jak dobrze, że to wy do nas przyszliście, a my nie musimy iść np. na teren
MOSiR”. Inicjatywa takich spotkań jest dobra, bo to my wychodzimy do mieszkańców, aby
spotkania miały charakter sąsiedzki. Sądzi, że kolejne spotkania będą równie udane.
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. 1815.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/

8

