Protokół Nr XXVIII/2016
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 28 listopada 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXVIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca
Rady p. Mirosława Kutnik, 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 projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20162028 (w/w wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta z prośbą o wycofanie z porządku
obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży, określenia jej regulaminu oraz wysokości opłat za parkowanie
i sposobu ich pobierania (w/w wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że z porządku obrad sesji zostaje wykreślony z punktu „7f”
w/w projekt uchwały, pozostałe projekty uchwał przyjmują kolejno punkt „7f” i „7g”. Projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok
wprowadza się punktem „7h”. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2016-2028 wprowadza się punktem „7i”.
Przewodnicząca Rady wniosła do porządku obrad sesji projekt oświadczenia w sprawie naruszenia
zapisów Uchwały Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r. z prośbą
o wprowadzenie w/w projektu w punkcie „7j”.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni wyrażają zgodę na przegłosowanie w/w zmian w całości:
radni nie zgłosili sprzeciwu.
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 przyjętych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 24 października 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 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do
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wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
b) w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży”,
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby
prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 września
2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń,
f) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r.,
g) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży,
h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016-2028,
j) projekt oświadczenia w sprawie naruszenia zapisów Uchwały Nr XXXVIII/357/06 Rady
Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 24 października 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
24 października 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, nawiązał do przetargu ws. energii elektrycznej. Zapytał, ile firm przystąpił
do przetargu? Czy Gmina przystępowała indywidualnie do przetargu, czy w grupie zakupowej?
Jaka jest różnica pomiędzy podmiotem, który wygrał, a drugą ofertą, która została złożona.
Zastępca Burmistrza Miasta P. Witkowski odpowiedział, że Gmina występowała w grupie
zakupowej - powiat wągrowiecki i chodzieski. Na pozostałe pytania w tej chwili nie jest wstanie
odpowiedzieć, gdyż wszystko jest zapisane w dokumentacji.
P. Przybyłowski, poprosił przesłanie informacji na skrzynkę pocztową elektroniczną.
Radna, E. Siodła, zapytała, czy wyniki przetargu zostały uwzględnione w projekcie uchwały
budżetowej na 2017 rok?
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Zastępca Burmistrza P. Witkowski odpowiedział, że różnica w kosztach zakupu energii na rok 2017
w stosunku do kosztów ubiegłorocznych jest tak symboliczna, że zmieści się w budżecie.
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 poinformowała o udzielonej odpowiedzi na w/w interpelacje przez Burmistrza
Miasta.
Radna E. Siodła nie wniosła uwag.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro.
p. H. Niemiro wyjaśniła, że w związku z planowanym powierzeniem od dnia 1 stycznia 2017 r.
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży zadania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
konieczne jest upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do
wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań i tej sprawie.
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.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radny Michał
Kozioł poinformował, 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 XXVIII/212/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad b) Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży” przedstawiła
Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, która wyjaśniła, że wprowadzenie nowego "Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Miejskiej w Chodzieży" jest niezbędne ze względu na przekazanie przez Urząd Miejski w
Chodzieży kompetencji związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego pomocy
materialnej o charakterze socjalnym Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 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.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radny Michał
Kozioł poinformował, 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 XXVIII/213/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez
osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania przedstawiła Sekretarz Miasta Honorata Niemiro.
H. Niemiro wyjaśniła, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy
o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla prywatnych jednostek oświatowych.
Wprowadza je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego
przez samorządy, ale są też zmiany w zakresie wykorzystania dotacji przez dotowane jednostki
oświatowe. W tym zakresie m.in. wprowadzono zasadę obliczania podstawy dotowania na bazie
oświatowych wydatków bieżących samorządu zaplanowanych w budżecie gminy. Wprowadzono
szczegółowy katalog rodzajów wydatków, które są wliczane do podstawy dotowania oraz
wydatków, które są z niej wyłączane. Gmina Miejska w Chodzieży będzie miała obowiązek
wyliczania i publikowania w BIPie tzw. „podstawowej kwoty dotacji” dla poszczególnych
dotowanych jednostek oświatowych – odrębnie dla każdego rodzaju jednostek, którym nalicza się
dotacje według wydatków bieżących. W wykorzystaniu dotacji wprowadzono regułę kasowego
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wykorzystania ( według daty zapłaty) oraz opodatkowano wynagrodzenie osoby prowadzącej
dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora.
Sekretarz Miasta, H. Niemiro, poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta wprowadzający do
w/w projektu uchwały autopoprawki (wniosek Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała, czy radni wyrażają zgodę na przegłosowanie w/w
autopoprawek w całości. Radni nie zgłosili sprzeciwu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, 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 XXVIII/214/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w
Chodzieży z dnia 14 września 2016 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży" przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew
Bielecki.
Z. Bielecki wyjaśnił, że w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) gminy mają w
obowiązku utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiącego jeden z
elementów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu
przystosowania istniejącej bazy przy ul. Młyńskiej 3 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.
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.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży radny Michał
Kozioł poinformował, 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
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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 XXVIII/215/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń,
przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski, który wyjaśnił, że do projektu uchwały
wprowadzono zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń, co nie było uregulowane w
dotychczasowej uchwale. Ponadto podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego. Podwyższenie kryterium dochodowego jest
wynikiem analizy wpływających wniosków o przydział lokalu mieszkalnego oraz sytuacji
dochodowej osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
przyznanego na podstawie orzeczenia sądowego. Następnie przedstawił także treść autopoprawki
Burmistrza Miasta do w/w projektu uchwały (wniosek Burmistrza Miasta z prośbą o wprowadzenie
autopoprawki do w/w projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, 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 XXVIII/216/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r., przedstawił
Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski, który wyjaśnił, że program podlega konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w
Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy
Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2017, odbytych w dniach 16 - 23 listopada 2016 r. (ogłoszonych
Zarządzeniem Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Chodzieży), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w
określonym terminie, wpłynął jeden wniosek, nadesłany pocztą elektroniczną przez Fundację
Ukryte Marzenia z Chodzieży. Wniosek fundacji nie przedstawia zmian do programu,
a jedynie własne propozycje dwóch projektów (organizacja Festiwalu Dobrofest oraz organizacja
cyklu szkoleń dla wolontariuszy i miejsca spotkań i współpracy między wolontariuszami)
mieszczących się w ramach zadań priorytetowych już ujętych w programie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVIII/217/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w
Chodzieży przedstawiła Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik, która wyjaśniła, że w treści
projektu uchwały nie zmieniły się wysokości diet. Natomiast zmieniły się sprawy organizacji
związanej z naliczaniem diet.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVIII/218/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad h) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, która przedstawiła jednocześnie
uzasadnienie do w/w projektu uchwały (uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady zapytała, o jakie zadanie inwestycyjne chodzi przy ul. Żeromskiego?
K. Pytlak odpowiedziała, że jest to korekta kwoty już wprowadzonej do budżetu są to środki, które
zostaną zrealizowane przy pomocy środków europejskich w latach 2017-2018, na rewitalizację tego
osiedla.
Radny, J. Górski, powiedział, że Gmina skupia się na realizacji dużych planów inwestycyjnych,
uważa, że należy zająć się także tymi sprawami najmniejszymi. Ważne jest też to, aby naprawić
część chodnika, część ulicy itd.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVIII/219/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w
Chodzieży na lata 2016-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVIII/220/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt oświadczenia w sprawie naruszenia zapisów Uchwały Nr XXXVIII/357/06 Rady
Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r. przedstawiła Przewodnicząca Rady p. Mirosława
Kutnik.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w dniu 10 listopada 2016r. do Urzędu Miejskiego w Chodzieży
wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile
(PDI.7024.140.2016.AR z dnia 7.11.2016r.) w sprawie przekazania pisma Zastępcy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Administracyjnych Szpitala Powiatowego w Chodzieży w kwestii naruszenia prawa
Uchwały Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r., z prośbą o
zajęcie stanowiska. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży poprosiła o udzielenie wyjaśnień
w w/w temacie Burmistrza Miasta Chodzieży, który jest organem wykonawczym zgodnie z ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579). Na
podstawie udzielonych wyjaśnień wypracowano w/w projekt oświadczenia.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w punkcie 1 w czwartym wersie zamienia się wyrażenie
„przepisów wydanych” na „przepisy wydane”. Natomiast w ostatnim akapicie dodaje się „...i
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego”.
Radna B. Chmielewska powiedziała, że „niewątpliwie bezdyskusyjna jest treść tego oświadczenia”.
Konflikt w tej sprawie i rozstrzygnięcia administracyjne „nie służą żadnemu z nas”. Powiedziała, że
każdy może być pacjentem szpitala, każdemu zależy, żeby szpital funkcjonował prawidłowo w
każdym aspekcie. Powiedziała, że nie przekonują argumenty mówiące o prawie własności i
wynikające z niego pożytki. Prawidłowe funkcjonowanie szpitala powinno być w interesie każdego,
ważny jest tu aspekt społeczny. Powinniśmy się pochylić nad tym tematem, powinniśmy zgłębić ten
temat.
Radny, R. Wieczorek, powiedział, że zgadza się z tym, że należy jakoś pomóc, ale gdybyśmy
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podjęli inne oświadczenie, nie działalibyśmy wtedy zgodnie z prawem, a zadaniem Rady jest
działanie zgodnie z prawem.
Radny, E. Lasota, powiedział, że podtrzymuje stanowisko wyrażone na komisji, mieszkańcy
bloków przy szpitalu mają prawo korzystać z miejsc parkingowych, a często jest tak, że parkingi
wykorzystywane są dla celów szpitala, tak być nie powinno.
Radny, W. Redziak, powiedział, że Rada nie jest od korygowania błędów projektowo-technicznych,
to nie leży w kompetencji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Radny, J. Górski zaproponował zakończyć dyskusję na ten temat, ponieważ nie leży to
w kompetencji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że oświadczenie podejmowane jest w sprawach proceduralnych
a nie społecznych, dodała, że można wrócić do tematu podczas posiedzenia Komisji Oświaty (…)
Rady Miejskiej w Chodzieży.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, oświadczenie podjęto – 14 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się
od głosu.
Oświadczenie Nr 3/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny, J. Górski, nawiązał do organizacji I Mikołajkowego Biegu Chodzieskiego, zgłosił apel do
organizatorów. pierwsze procedura rejestrowania nie była najprostsza, po drugie ograniczona była
liczba osób zapisujących się bieg. Zapytał, jakimi przepisami kierowali sę organizatorzy? Zapytał,
czy na przyszłość można zabezpieczyć więcej miejsc dla uczestników? Biegiem jest
zainteresowanych bardzo dużo osób, wiele osób chce pomagać, chcą biec w imię szczytnej sprawy.
Zastępca Burmistrza Miasta P. Witkowski odpowiedział, że organizatorem biegu jest Nieformalna
Grupa Biegaczy PCH_RUN, bieg jest charytatywny zorganizowany dla chorego chłopca Filipa
Kramera. Gmina Miejska wspiera imprezę finansowo a MOSIR organizacyjnie, limit był
wyznaczony do 150 osób, ze względu na duże zainteresowanie limit zwiększono do 200 osób.
Większej ilości osób nie można było zapisać, dlatego że był ograniczony budżet. Organizatorzy dla
wszystkich biegaczy przygotowali pakiety startowe oraz zupę po biegu, a przede wszystkim
specjalny medal za uczestnictwo w biegu. Jest to pierwszy bieg organizowany przez tę grupę, jest
wiele osób zainteresowanych, dlatego prawdopodobnie grupa biegaczy będzie planowała
organizować inne biegi. Dodał, że jeśli są jeszcze osoby zainteresowane tym, aby pomóc chłopcu,
to można wpłacać pieniądze na konto podane w informacjach o I Biegu Mikołajkowym w
Chodzieży.
Radny, W. Redziak, powiedział, że każdy bieg ma swój regulamin, ograniczony limit osób wiąże
się z tym, że jest zapewniony dla każdego uczestnika pakiet startowy. W związku z tym każdy bieg
ma ograniczone limity miejsc. Bieg Chodzieski związany jest także z tym, że organizatorzy
pozyskiwali sponsorów, budżet jest ograniczony, dlatego aby zapewnić wszystkim uczestnikom
podstawowy pakiet startowy musi być ograniczona liczba miejsc.
Radny, J. Górski, powiedział, że nie chce być źle odebrany, chwała za to, że ludzie robią tyle
dobrego, tylko szkoda że nie można jednak zwiększyć liczby uczestników przy tak sporym
zainteresowaniu. Dodał, że wszystko rozumie.
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Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że w tym dniu będzie także loteria fantowa dla Filipka. Jeśli
ktoś ma ochotę przyjść i pomóc chłopcu wrzucając pieniądze do puszki, to zapraszamy serdecznie.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, powiedziała, że tak naprawdę organizacją biegu zajmują się tylko
dwie panie i należą im się wielkie podziękowania. Paniom udało się pozyskać sponsorów, jednak to
wymagało czasu, dlatego też między innymi była ograniczona liczba uczestników. Organizatorzy
zapraszają serdecznie do udziału w biegu poprzez kibicowanie i pomoc finansową dla Filipka.
Dodała, że nie da się tego zrobić bez limitów, niestety.
Radny, P. Witkowski, zapytał, czy wiadomo już co z budynkiem na terenie MOSiR przeznaczony
do użytku ChKS Polonia? Czy to prawda, że dziś była wizja lokalna w kwestii wizytacji tego
budynku?
Zastępca Burmistrza powiedział, że czekamy na protokół z audytu, o wizytacji nic nie wiadomo.
Radny, P. Przybyłowski, poprosił o informację w sprawie ewentualnej wizytacji od Dyrektora
MOSiR Janusza Smaruja.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Dyrektor zdawał sprawozdanie z przebiegu tej inwestycji na
komisjach Rady.
Radny, E. Lasota, powtórzył, że Dyrektor MOSiR p. Janusz Smaruj wyjaśniał sprawę na
posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada 2016r.
Prezes MWiK, p. S. Biniecki, poinformował, że przez najbliższe 3 tygodnie woda będzie
chlorowana ze względu na czyszczenie sieci wodociągowych, dodał, że woda jest zdatna do picia.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że najbliższe sesje Rady Miejskiej w Chodzieży odbędą się
w dniach 19 i 28 grudnia 2016r.
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. 1825.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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