Protokół Nr XXVII/2016
XXVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 24 października 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXVII 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 15, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z prośbą
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z
odpowiedzią na skargę (p. Kutnik zaproponowała umieścić projekt uchwały w punkcie „9 p”
porządku obrad),
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie w/w zmian w porządku obrad sesji:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 14 września 2016r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych radnych
Rady Miejskiej w Chodzieży.
8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników
i kierowników jednostek.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/427/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2021”,
c) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży na 2017 rok”,
d) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na rok
2017”,
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e) w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży wkładu
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku
Miejskiego Gimnazjum przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13 w Chodzieży oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego części nieruchomości
położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej,
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej
położonej w Chodzieży, ul. Tadeusza Siejaka,
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej,
j) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ulicy
Świętokrzyskiej,
k) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca
2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 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 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
l) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miejską w Chodzieży zadania zarządzania
drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu
dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży,
ł) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez
włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych miasta Chodzieży,
m) w sprawie podatku od nieruchomości,
n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
o) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
p) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.
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Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 14 września 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
14 września 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, J. Górski, zapytał, czy plac zabaw na terenie byłego żłobka będzie ogólnodostępny?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak.
Radny, D. Boberski, nawiązał do informacji o pozyskanych środkach na nowy transport
komunikacji miejskiej, zapytał, w jakiej formie pozyskamy autobusy, kiedy, i czy mieszkańcy będą
mieli jakiś wpływ na kolorystykę autobusów?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że planuje się ogłoszenie konkursu na kolorystykę autobusów dla
mieszkańców miasta. Proponuje się także nadać nazwy liniom autobusowym. „Chcemy zachęcić
mieszkańców, aby uczestniczyli w tym procesie, aby startowali w konkursie”. Konkursów będzie
jeszcze kilka. Na początku przyszłego roku pojawi się konkurs związany z rewitalizacją. Konkursy
są kierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale i także dla osób starszych.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy już na początku przyszłego roku odbędzie się przetarg na zakup
autokarów?
Burmistrz Miasta powiedział, że planuje się przetarg na autokary jeszcze w tym roku. Przetarg
będzie dość złożony, gdyż pierwszy będzie na cztery autobusy spalinowe, następny na elektryczne.
Trzeci przetarg będzie na zakup rowerów miejskich.
Radny, D. Boberski, zapytał o rozbudowę miejsc postojowych na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Chodzieży oraz o to, czy cały teren ośrodka będzie objęty „jakimś projektem”?
Burmistrz Miasta powiedział, że m.in. przy Orliku powstanie „wewnętrzny” przystanek
autobusowy, dojście do stadionu, miejsca parkingowe na miejscu dzisiejszej fontanny oraz miejsca
parkingowe równoległe do drogi od Orlika do MOSiR. Powstanie także ścieżka od Ośrodka do
WOPR-u i zostaną także zlikwidowanie strome schody.
Radny, R. Wieczorek, zapytał, kiedy ewentualnie powstanie centrum przesiadkowe przy markecie
przy ul. Dworcowej. Przy przystankach autobusowych nie ma możliwości, aby większa ilość osób
oczekujących na autobus znalazła miejsce siedzące. Jest to ogromny problem, w szczególności dla
osób starszych i schorowanych.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie ma wpływu na gospodarowanie terenem przy markecie. Co
do centrum przesiadkowego to raczej będą to perony do autobusów, zadba się o to, aby tam
powstały wiaty, ale nic innego tam nie powstanie. Dodał, że przedstawi wszelkie informacje
dotyczące projektu w sprawie mobilności miejskiej na posiedzeniach Komisji Miejskiej Rady.
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Radny, P. Przybyłowski, zapytał, czy wiadomo, jaki jest harmonogram prac na przyszły rok
związany z przebudową linii kolejowej na trasie Piła – Poznań? Czy jest możliwość uruchomienia
dodatkowego pociągu w godzinach szczytowych na w/w trasie?
Burmistrz Miasta powiedział, że linia modernizowana jest także po to, by zwiększyć liczbę
połączeń. Jeśli chodzi o remont to szczegóły nie są jeszcze znane. Mieszkańcy będą informowani na
bieżąco o pracach związanych z przebudową linii.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, zapytała o projekty obywatelskie, kiedy można się spodziewać
dalszego etapu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nad projektami pracowano dwa lata i dziś Gmina cieszy się
sukcesem, kiedy będzie ich realizacja trudno na dzisiaj powiedzieć. Zostaną one poddane ocenie
Lokalnej Grupie Działania. Na początku roku powinny zostać ocenione, prawdopodobnie realizacja
to termin bliski wakacji letnich. Zaznaczył, że obecnie trudno podać jakiekolwiek szczegóły
dotyczące realizacji projektów.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o interpelacji radnej E. Siodły z dnia 11
października br. w sprawie zamontowania oświetlenia na ul. Karczewnik od strony nasypu
kolejowego.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie została jeszcze udzielona odpowiedź na w/w
interpelację, zgodnie ze statutem jest na to 21 dni.
Ad 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń
majątkowych radnych Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poinformowała o piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
12 października 2016r. (KN-V.414.208.2016.1) dotyczącego złożonych przez Burmistrza Miasta
Chodzieży oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
Stwierdziła, że oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chodzieży zostały złożone
przez radnych w terminie.
Ad 8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników i
kierowników jednostek.
Burmistrz Miasta złożył informację o oświadczeniach majątkowych pracowników i kierowników
jednostek (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLIX/427/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Chodzieży, przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, która wyjaśniła, że w związku
z tym, iż Rada Miejska w Chodzieży Uchwałą Nr XX/143/2016 z dnia 7 marca 2016 r. wyznaczyła
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży do realizacji zadań wynikających z ustawy
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z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
należało o te zadania uzupełnić dotychczasowy statut (obsługa świadczeń Rodzina 500 plus).
Ponadto, z dniem 1 stycznia 2017 r. do realizacji przez Ośrodek zostaje przekazane zadanie
wynikające z ustawy o systemie oświaty, polegające na prowadzeniu postępowań i wydawaniu
decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/196/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2021” przedstawiła
Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież p. Iwona Szmyt. Następnie
przedstawiła autopoprawki do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza Miasta o autopoprawkach
nr OR.SK.0006.15.2016 z dnia 24 października 2016r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna, B. Chmielewska, serdecznie podziękowała Pani Dyrektor za bardzo merytoryczny,
kompleksowy dokument, który daje perspektywy i oceny oraz gotową informację o zasobie
mieszkaniowym. Dokument jest źródłem wiedzy do dalszej pracy.
Przewodnicząca Rady zapytała radnych, czy wyrażają zgodę na to, aby głosować w całości nad w/w
autopoprawkami.
Radni nie zgłosili sprzeciwu, przyjęli w/w autopoprawki w głosowaniu: 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXVII/197/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2017 rok” przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Romana Otto, która wyjaśniła, że art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
stanowi, że: ,,Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane
do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy". Powyższy zapis
doprecyzowany jest w art. 41 ust. 1 ustawy, w którym wyszczególniono zadania, jakie powinna
realizować gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/198/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Chodzieży na rok 2017” przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych p. Romana Otto, która wyjaśniła, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że: ,,Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (...)”. Powyższy zapis
doprecyzowany jest w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, w którym wyszczególniono zadania, jakie
powinna realizować gmina w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
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uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/199/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w
Chodzieży wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego przedstawiła Skarbnik
Miasta p. Kamila Pytlak, która wyjaśniła, że środki pieniężne wniesione do Spółki niniejszą
uchwałą, zostaną wykorzystane na sfinansowanie nakładów poniesionych przez Spółkę na
uzbrojenie w roku 2016 w sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną, terenów położonych w granicach
miasta. Pozwoli to Gminie Miejskiej na uzyskanie dodatkowych wpływów z opłat adiacenckich od
właścicieli działek z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uzbrojeniem terenów w
sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/200/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia w budynku Miejskiego Gimnazjum przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13 w
Chodzieży oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przestawił
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży p. Jarosław Frankowski.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/201/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego
części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej przedstawił Naczelnik Wydziału
AGT p. Roman Pałuczak, który wyjaśnił, że dotychczasowi dzierżawcy części działki 3431/2
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oznaczonej, jako działka numer ewidencyjny
3436, położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej zwrócili się z wnioskiem o sprzedaż wyżej
opisanej części nieruchomości. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest pod teren zieleni naturalnej, izolacyjnej, częściowo urządzonej pod symbolem Z.
Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej, więc co do zasady nie może jej nabyć każdy.
Rozważano możliwość sprzedaży terenu bez przetargu na polepszenie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej (nieruchomość dzierżawcy) lub w przetargu
ograniczonym do właścicieli przyległych nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że właściciele
przyległych nieruchomości mogą być zainteresowani nabyciem przedmiotowego gruntu właściwa
wydaje się sprzedaż w przetargu ograniczonym.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/202/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
niezabudowanej położonej w Chodzieży, ul. Tadeusza Siejaka przedstawił Naczelnik Wydziału
AGT p. Roman Pałuczak, który wyjaśnił, że ul. Tadeusza Siejaka na odcinku od ul. Marcina
Kasprzaka do ul. Jana Kochanowskiego ma nienormatywny wymiar, jej szerokość wynosi zaledwie
4-7 metrów. Zamierzeniem Gminy Miejskiej w Chodzieży jest wybudowanie drogi umożliwiającej
bezpieczny ruch zarówno pojazdów jak i pieszych. Na potrzeby realizacji tego zamiaru niezbędne
jest posiadanie prawa własności gruntu. Uchwalony przez Radę Miejską w Chodzieży w 2001 roku
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Marcina Kasprzaka przeznacza
część działki nr 3550 na poszerzenie drogi gminnej - ul. Tadeusza Siejaka w związku z tym
należy dokonać wykupu tego gruntu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/203/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9

Ad i) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który wyjaśnił, że w obszarze
opracowania znajdują się tereny o różnych uwarunkowaniach i odrębnych cechach
urbanistycznych. Są to zarówno tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej jak i produkcyjnej.
Przekształceń i zmiany funkcji będą wymagały głównie tereny byłej siedziby firmy Europol i
Stamar. Ponadto do zakresu opracowania włączono tereny, które w wyniku uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzyskały status obszarów
potencjalnej zabudowy. Są to tereny położone przy ul. Ujskiej i Fabrycznej, o których zmianę
wcześniej wnioskowano, na etapie prowadzenia procedury dot. zmiany studium. Przyszłym
opracowaniem zostanie również objęty teren, który aktualnie nie posiada planu - stanowił tereny
zamknięte PKP. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma na celu poprawę warunków inwestowania, poprzez doprecyzowanie i częściową
weryfikację ustaleń obecnego planu, odnoszących się do sposobu zabudowy i zagospodarowania
przedmiotowego terenu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/204/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży, przy ulicy Świętokrzyskiej, przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak,
który wyjaśnił, że Burmistrz Miasta Chodzieży przystąpił do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej na podstawie
Uchwały Nr LI/441/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2014 r. Celem
sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
przy ul. Świętokrzyskiej jest wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiących kontynuację istniejącej
zabudowy wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży radny
Jarosław Górski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat
w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie załącznika nr 2 i 3 do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat załącznika nr 2
i 3 w/w projektu uchwały, które zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat załącznika nr 2
i 3 do w/w projektu uchwały, które zaopiniowano pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat załącznika nr 2 i 3 do w/w projektu uchwały, które zaopiniowano 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
załącznika nr 2 i 3 w/w projektu uchwały, które zaopiniowano pozytywnie.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie załącznika nr 2 do w/w projektu uchwały –
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chodzieży o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu: 15 za, 0 przeciw, o wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie załącznika nr 3 do w/w projektu uchwały –
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chodzieży o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXVII/205/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia 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 punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który
wyjaśnił, że Gmina ma w obowiązek utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, stanowiącego jeden z elementów funkcjonowania gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu przystosowania istniejącej bazy przy ul.
Młyńskiej do funkcjonowania w pełni jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
konieczne jest określenie szczegółowych zasad działania przedmiotowego PSZOK zapewniającego
łatwy dostęp dla mieszkańców miasta Chodzieży.
Zbigniew Bielecki przedstawił także autopoprawkę do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza
Miasta GK.OŚ.0006.15.2016 z dnia 24.10.2016r. o autopoprawce stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że po wprowadzonych zmianach dotyczących paragrafu 1
ustępu 2 punktu 3 w/w projektu uchwały nie złożono innych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, po wprowadzonych zmianach dotyczących paragrafu 1 ustępu 2 punktu 3 w/w projektu
uchwały nie złożono innych 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, po wprowadzonych zmianach dotyczących paragrafu 1 ustępu 2
punktu 3 w/w projektu uchwały nie złożono innych 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, po wprowadzonych zmianach dotyczących paragrafu 1 ustępu 2 punktu 3
w/w projektu uchwały nie złożono innych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na błędy pisarskie w projekcie uchwały, w tytule zamiast
„swiadczenia” -winno „świadczenia”, w paragrafie 1 zamiast „swiadczenia” -winno „świadczenia”,
w paragrafie 1 ustęp 2 punkt 3 zamiast „przyjmiowania” winno być „przyjmowania”. Radni nie
zgłosili sprzeciwu.
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W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXVII/206/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad l) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miejską w Chodzieży
zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w
Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który wyjaśnił, że Zarząd
Powiatu Chodzieskiego przekazał do realizacji Uchwałę nr XXIII/123/2016 Rady Powiatu
Chodzieskiego podjętą w dniu 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania m.in. Gminie Miejskiej w
Chodzieży zadania pn. "Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu
Chodzieskiego". Jednakże zarządca drogi nie jest jej właścicielem, a jedynie w imieniu właściciela
sprawuje zarząd drogą. Wobec tego porozumienie pomiędzy zarządcami dróg nie może być
traktowane jako wyraz pełnej autonomii tych podmiotów w przyjmowaniu lub przekazywaniu
określonych zadań związanych z zarządzeniem majątkiem jednostki samorządu terytorialnego – w
tym przypadku drogami. Tym samym zawarcie porozumienia przez zarządcę drogi, jakim jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, wymaga uprzedniego podjęcia przez radę gminy uchwały na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
Radny, D. Boberski, zapytał, jak ustosunkowały się pozostałe gminy do tej propozycji?
Z. Bielecki odpowiedział, że taka informacja nie jest znana.
Radny, E. Lasota, powiedział, że aby wykonać zadania na drogach powiatowych Gmina musi mieć
w pierwszej kolejności środki finansowe, a Powiat narzuca zadania bez wskazania źródła
finansowania. Zaznaczył, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały i zaopiniowano projekt uchwały negatywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały i zaopiniowano projekt uchwały negatywnie.
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 i zaopiniowano projekt uchwały negatywnie.
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 negatywnie.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwały nie podjęto – 0 za, 14 przeciw, 1 os. wstrzymała się
od głosu.
Ad ł) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży przedstawił Burmistrz
Miasta p. Jacek Gursz.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zwróciła się do Burmistrza Miasta Chodzieży Spółka Jenox Akumulatory z siedzibą
w Chodzieży przy ul. Noteckiej 33. Spółka jako inwestor planuje nowy projekt inwestycyjny
obejmujący inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w celu rozbudowy
istniejącego przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowoczesnego procesu produkcji akumulatorów,
którego przy obecnym poziomie infrastruktury produkcyjnej oraz stosowanych technologii Spółka
nie może prowadzić. Wdrożenie nowego planu inwestycyjnego przewidzianego w terminie od
czerwca 2017 r do czerwca 2018 r. spowoduje powstanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy.
Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze miasta Chodzieży przyczyni się do
rozwoju miasta, na co wskazują dotychczasowe doświadczenia gmin, w których Specjalne Strefy
Ekonomiczne już funkcjonują.
Radny, D. Boberski, powiedział, że radni są przychylni na tego typu działania. Dzięki takim
działaniom Gmina przyczyni się do rozwoju firmy, co wiąże się z rozwojem miasta.
Radny, E. Lasota, powiedział, że Komisja Gospodarki (…) była na spotkaniu z przedstawicielami
firmy Jenox. Dzięki nowoczesnej technologii zostanie zmniejszona także liczba odpadów
szkodliwych, co jest niezbędne do ochrony środowiska.
Burmistrz Miasta powiedział, że kwestia umieszczania terenów inwestycyjnych miasta, również
prywatnych znajdujących się w gestii chodzieskich przedsiębiorców, w Centralnej Bazie Centrum
Obsługi Inwestora itp., które przeprowadza Gmina dla sprawnego funkcjonowania chodzieskich
firm, jest wiele, więc niesprawiedliwa jest ocena braku zainteresowania chodzieskimi
przedsiębiorcami przez władze miasta. Dodał, że sam osobiście angażuje się w dyskusje związane z
działalnością chodzieskich firm.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii w sprawie w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży radna Ewa Siodła
poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały. Radna E. Siodła stwierdziła, że nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radna Iwona
Kostrzewa-Lewińska poinformowała, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży radny Eugeniusz Lasota poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję
na temat w/w projektu uchwały, nie złożono żadnych wniosków i zaopiniowano projekt uchwały
pozytywnie.
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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.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXVII/207/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad m) Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przedstawiła Skarbnik Miasta
p. Kamila Pytlak.
K. Pytlak wyjaśniła, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy,
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą
przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłaszanych corocznie
przez Ministra Finansów. Górne granice stawek dla podatku od nieruchomości na rok 2017 zostały
ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2016 roku. Corocznie górne
granice stawek kwotowych ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego
półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Zgodnie z w/w obwieszczeniem górne granice stawek w podatkach na rok 2017
zostały zmniejszone w takich kategoriach podatkowych jak: od budynków lub ich części
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych do kwoty 4,61 zł (stawka podatku w 2016 r wg
uchwały podatkowej na 2016 r wynosiła 4,65 zł), od budynków pozostałych do kwoty 7,62 zł
(stawka wg uchwały na 2016 r wynosiła 7,68 zł) oraz od gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych do kwoty 4,54
zł (stawka wg uchwały obowiązującej na rok 2016 wynosi 4,58 zł). Natomiast podwyżka stawek
podatku dla pozostałych przedmiotów opodatkowania podyktowana jest koniecznością
zrównoważenia dochodów budżetu miasta, w związku z koniecznością obniżenia w/w
przedmiotów opodatkowania. Proponowana podwyżka od 2017 r wynosi około 1% w stosunku do
stawek obowiązujących w roku 2016.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 6 za, 5 przeciw, 4 os. wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/208/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad n) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta Kamila Pytlak, która jednocześnie
poinformowała o autopoprawkach do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza Miasta Nr
FNS.0006.16.2016 z dnia 21 października 2016r. o autopoprawkach stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawek:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/209/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad o) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, która jednocześnie poinformowała
o autopoprawce do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza Miasta Nr FNS.0006.15.2016 z dnia
24 października 2016r. o autopoprawce stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/210/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad p) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę przedstawiła
Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, która wyjaśniła, że Uchwałą nr XXIV/180/2016 Rada
Miejska w Chodzieży uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży. Uchwała zgodnie z przepisami prawa została przekazana do
Wojewody w trybie nadzoru na podstawie art. 90 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda nie
stwierdził nieważności uchwały w terminie określonym w w/w przepisie prawa. W dniu 4
października br. do Rady Miejskiej w Chodzieży wpłynęła skarga Wojewody Wielkopolskiego na
ww. uchwałę z wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności w całości. W związku z powyższym Rada
Miejska zobligowana jest do przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz
z odpowiedzią na skargę.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVII/211/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
Burmistrz Miasta przedstawił prezentację multimedialną przedstawiającą stan realizacji zadań
oświatowych na rok szkolny 2015/2016 (prezentacja na nośniku elektronicznym – płyta CD –
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, J. Górski, w wypowiedzi o wynikach w nauczaniu w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży
bronił Dyrektora, gdyż nie do końca wszystko zależy od nauczycieli, uczniowie też muszą wykazać
chęci do nauki i osiągania lepszych wyników.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, powiedziała, że w chwili obecnej na sali nie ma dyrektorów
szkół, informacja o oświacie to obowiązek prawny, nad którym Rada jest zobligowana
przeprowadzić dyskusję. Poprosiła Burmistrza, a by wystosować odpowiednią uwagę do
dyrektorów szkół za brak ich nieobecności podczas omawiania wyników oświatowych
w placówkach miejskich.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, nawiązała do udzielanych dotacji dla stowarzyszeń, Klub
Polonia także korzysta z takich dotacji, dzięki czemu nauczyciele mogą pracować dodatkowo z
młodzieżą i przygotowywać ich do zawodów. Wywód wiąże się z nieścisłościami pojawiającymi
się na portalu społecznościowym Facebook, gdzie pojawiły się pogłoski, iż Klub Polonia nie będzie
już dofiansowywany z dotacji Gminy. Dodała, że każdy powinien pilnować swoich roli, trenerzy
dobrych działań z młodzieżą, a Burmistrz zapewnienia środków na tę działalność.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego
(pismo nr KN-I.4131.2.35.2016.20 z dnia 17 października 2016r.) o wszczęciu postępowania
nadzorczego dotyczącego Uchwały Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
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14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni pracują nad regulaminem Strefy Płatnego
Parkowania w Chodzieży oraz badają stan nazw ulic w mieście ze względu na ustawę
dekomunazycjną.

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. 1926.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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