Protokół Nr XXV/2016
XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 5 sierpnia 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XXV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady
p. Beata Chmielewska, która powitała Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza, zaproszonych
gości, radnych oraz mieszkańców miasta Chodzieży, stwierdziła także, że na stan 15 radnych
w sesji uczestniczy 12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Nieobecny: radna Mirosława Kutnik
radny Jarosław Górski
radny Piotr Przybyłowski
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z prośbą
o zwołanie sesji nadzwyczajnej z dnia 4 sierpnia8 2016r. (wniosek stanowi załącznik do niniejszego
protokołu)
Przewodnicząca Rady B. Chmielewska poprosiła o przegłosowanie porządku obrad sesji:
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
4. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Podjęcie uchwał:
ad a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w pozycji 1.3.2.4
zmieniono zapis w kolumnie – Cel i nazwa z „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta
Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i
przyzwyczajeń mieszkańców (w 2017 roku 860.000,00 zł na podwyższenie kapitału MZK
sp. z.o.o.)” na „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje
w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców
(w 2017 roku 2.014.000,00 zł na podwyższenie kapitału MZK sp. z.o.o)”
Zmiana dotyczy kwoty dokapitalizowania spółki.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXV/185/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
p. Beata Chmielewska podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 830 i zakończono o godz. 836.

Protokołowała

Przewodniczyła
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Beata Chmielewska/
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