Protokół Nr XXIX/2016
XXIX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 19 grudnia 2016r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, 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 14, co stanowi quorum,
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z dnia 8 grudnia
2016 r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał:
- w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży,
- zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016
r. 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 fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń
w budynku nr 12 przy ul. Władysława Reymonta w Chodzieży,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Zwycięstwa,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich (w/w wniosek stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta z dnia 19 grudnia 2016r. z prośbą
o niewprowadzanie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie (w/w
wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016r.
z prośbą o wprowadzanie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 września 2016r. dotyczącej
wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn.
„Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji
użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekty uchwał wprowadza się do porządku obrad
w punkcie 7:
„c) w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży,
d) zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada
2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby
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prawne i fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
f) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń
w budynku nr 12 przy ul. Władysława Reymonta w Chodzieży,
g)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Zwycięstwa,
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich,
i) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
14 września 2016r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem
Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą
dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”.
Przewodniczący Komisji Gospodarki (...) radny E. Lasota poprosił o wprowadzanie do porządku
obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016 r. w zakresie sposobu rozpatrywania
wniosków przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży,
- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016r. na sposób gospodarowania mieniem
Gminy Miejskiej w Chodzieży przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca poinformowała, że wprowadza się w/w projekty uchwał do porządku obrad sesji
w punkcie 7”
„j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016r. na sposób gospodarowania mieniem
Gminy Miejskiej w Chodzieży przez Burmistrza Miasta Chodzieży,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016 r. w zakresie sposobu rozpatrywania
wniosków przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży”.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni wyrażają zgodę na przegłosowanie w/w zmian w całości:
radni nie zgłosili sprzeciwu, przegłosowali 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie porządku obrad po zmianach: 14 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 28 listopada 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017-2028,
b) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok,
c) w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży,
d) zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada
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2016 r. 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 fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
f) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń
w budynku nr 12 przy ul. Władysława Reymonta w Chodzieży,
g)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Zwycięstwa,
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich,
i) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
14 września 2016r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem
Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą
dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016r. na sposób gospodarowania mieniem
Gminy Miejskiej w Chodzieży przez Burmistrza Miasta Chodzieży,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016 r. w zakresie sposobu rozpatrywania
wniosków przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 28 listopada 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
28 listopada 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, P. Przybyłowski zapytał o to, jak wygląda sprawa pieniędzy w związku z organizacją
wypłat świadczeń z programu 500 plus? Czy nadal jest problem z otrzymywaniem środków
finansowych z budżetu Państwa?
Burmistrz Miasta powiedział, że w tej chwili Gmina jest zabezpieczona po tym względem do końca
roku. Zdaniem burmistrza w Chodzieży wszyscy, którym przysługuje to świadczenie i którzy
złożyli wnioski, otrzymają pieniądze. Dodał, że został złożony wniosek do Wojewody
Wielkopolskiego, aby środki finansowe można było wypłacać szybciej tak, aby procedura
przebiegała sprawnie.
Przewodnicząca Rady zapytała o projekty obywatelskie, ile zostało zaakceptowanych do realizacji
przez komisję miejską?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że dwa projekty odrzucono ze względu brak wymogów
3

formalnych. Projekty dotyczą sfery rekreacji, wypoczynku, jest to, zdaniem burmistrza, dobry
kierunek działań obywatelskich.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o interpelacji radnej E. Siodły z dnia 25 listopada
br. w sprawie oznaczenia pasami przejścia dla pieszych na ul. Leśnej, na wysokości sklepu
spożywczego.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o interpelacji radnego Piotra Przybyłowskiego z
dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie możliwości objęcia mieszkańców Chodzieży tzw. „biletem
aglomeracyjnym”.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca poinformowała o udzielonej odpowiedzi na interpelację radnej E. Siodły przez
Burmistrza Miasta.
Radna E. Siodła nie wniosła uwag.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny P. Przybyłowski otrzyma odpowiedź w stosownym
terminie.
Radna, M. Jeśko-Doręgowska zapytała o to, czy są już jakieś plany w związku z budynkiem na
rogu ulic Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że konkretnych planów nie ma, Burmistrz jest po rozmowie
z Marszałkiem na temat pozyskania środków unijnych na adaptację tego budynku, lecz szczegóły
nie są jeszcze znane. Z początkiem 2017 roku będzie wiadomo więcej.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła Skarbnik Miasta o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017-2028, poprosiła także o przedstawienie autopoprawki do w/w projektu uchwały i opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Miasta p. K. Pytlak powiedziała, że cyt: „zaczniemy możemy od budżetu”. Mimo
zapowiedzi Przewodniczącej p. K. Pytlak zaczęła od projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
Skarbnik Miasta, Kamila Pytlak, w pierwszej kolejności przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia
Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Miasta, K. Pytlak przedstawiła autopoprawki do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza
Miasta FPL.3020.2.2016 z dnia 16.12.2016r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Następnie przedstawiła treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w
projektu uchwały (Uchwała Nr SO-0952/61/16/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
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Na koniec Skarbnik Miasta, K. Pytlak odczytała treść projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.
Radna, B. Chmielewska zapytała o to, jaką wiedzę posiada Burmistrz w sprawie reorganizacji
spraw oświatowych przez samorządy? W budżecie przyszłorocznym nie ma wzmianki o takich
krokach, ponieważ jeszcze nic nie wiadomo?
Burmistrz Miasta powiedział, że nie ma żadnych konkretnych informacji Rządu Polskiego na temat
zmian w oświacie. Nie wiadomo, jakie będą potrzebne na to środki finansowe.
Radny, M. Kozioł zapytał o rezerwę budżetową na Zarządzanie Kryzysowe, pojawiła się różnica
ok. 25 tys zł w stosunku do roku poprzedniego, z czego to wynika?
p. K. Pytlak powiedziała, że wynika to z tego, że od wydatków bieżących odejmuje się wydatki
majątkowe, są jeszcze inne wskaźniki, które mają wpływ na w/w zarządzanie.
Radny, D. Boberski powiedział, że budżet przyszłoroczny to prawie 86 mln zł, wskaźniki są
doskonałe, kredyt jest spłacany, jednak zapytał, czy w związku z tak dużymi inwestycjami
i pozyskiwaniem funduszy unijnych Gmina będzie musiała wziąć kredyt?
K. Pytlak powiedziała, że Gmina ma zaplanowane środki finansowe, więc raczej nie będzie takiej
potrzeby.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, Ewa Siodła, poinformowała, że
komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca poinformowała,
że zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie (opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży,
Jarosław Górski, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie (opinia Komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży, Eugeniusz Lasota, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie (opinia Komisji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Michał
Kozioł, poinformował, że komisja w dniach 28.11.2016r i 15.12.2016r. przeprowadziła dyskusję na
temat w/w projektu uchwały, który zaopiniowano pozytywnie. Następnie przedstawił pozytywną
opinię komisji (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Opinia powstała po zebraniu
w/w opinii komisji stałych Rady.
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Przewodnicząca Rady poinformowała o odpowiedzi Burmistrza Miasta w sprawie złożonych
wniosków radnych do projektu budżetu Gminy na rok 2017, dodała, że wnioski takie złożyli radni
E. Siodła oraz D. Boberski (pismo Burmistrza Miasta FPL.3020.2.2016 z dnia 16.12.2016r. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki do projektu
budżetu: 14 za, 0 przecie, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXIX/221/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła Skarbnik Miasta o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017-2028, poprosiła także o przedstawienie autopoprawki do w/w projektu uchwały i opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła projekt w/w uchwały oraz objaśnienia (objaśnienia do
w/w uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Skarbnik Miasta przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Miasta do w/w projektu uchwały
(autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu (Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr SO-0957/61/16/2016
z dnia 13 grudnia 2016r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawiła treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży (Uchwała Nr
SO-0951/96/D/16/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przeczytała treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2028.
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, poinformowała o błędzie pisarskim paragraf 1 po ustępie 1 zamiast
punkt „1.2” powinien być ustęp „2”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki: 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie usunięcia w/w błędu pisarskiego
w w/w projekcie uchwały: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
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Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXIX/222/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży przedstawiła Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chodzieży p. Romana Otto.
R. Otto wyjaśniła, że zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży wynika z przejęcia obsługi finansowej, księgowo – rachunkowej,
sprawozdawczej i administracyjno – organizacyjnej przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych
w Chodzieży, które z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczyna działalność.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/223/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 28 listopada 2016 r. 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 fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest zmiana w Uchwale
Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2016 r. 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. W treści tego aktu
błędnie wpisano numer uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży, która traci moc –zamiast
„X/73/2015” podano „X/373/2015.” W związku z powyższym należy dokonać zmiany w uchwale.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/224/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Zastępca
Burmistrza Miasta p. Piotr Witkowski, który wyjaśnił, że lokal użytkowy, usytuowany
w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Władysława Reymonta 12 w Chodzieży na
działce o numerze geodezyjnym 1512 będący dotychczas przedmiotem najmu stanowi własność
Gminy Miejskiej w Chodzieży. Lokal wynajmowany jest od 2008 roku na prowadzenie działalności
usługowej- pralnia, magiel. Zawarcie kolejnej umowy ma nastąpić na okres kolejnych 3 lat.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/225/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia pomieszczeń w budynku nr 12 przy ul. Władysława Reymonta w Chodzieży, przedstawił
Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który wyjaśnił, że Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje” w Chodzieży planowało otworzyć
i prowadzić Warsztat Terapii Zajęciowej w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej
w Chodzieży przy ul. Władysława Reymonta 12. Na prowadzenie takiej działalności istniała
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możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PEFRON i Starostwa Powiatowego
w Chodzieży. Jednym z warunków pozyskania tych środków było posiadanie tytułu prawnego do
obiektu przeznaczonego na warsztat. W związku z tym Rada Miejska w Chodzieży w dniu
27 października 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XIII/101/2015 wyrażającą zgodę na oddanie
w użyczenie na okres 10 lat pomieszczeń usytuowanych w budynku nr 12 przy ul. Władysława
Reymonta w Chodzieży. Stowarzyszeniu nie udało się utworzyć tej placówki i podjąć działalności
zgodnie ze zobowiązaniem, w związku z tym zasadnym jest wyeliminowanie przedmiotowej
uchwały z obrotu prawnego.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/226/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży przy ul. Zwycięstwa, przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który
wyjaśnił, że celem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa jest stworzenie warunków dla aktywizacji społecznogospodarczej miasta Chodzieży, poprzez poszerzenie możliwości inwestycyjnych na obszarze
objętym planem.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, w pierwszej kolejności poprosiła o przegłosowanie załącznika
nr 2: Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chodzieży o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu (nie wniesiono uwag): 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie załącznika nr 3:
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: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/227/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/228/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 14 września 2016r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację w drodze
współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę
ciągu ulic w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/229/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016r. na sposób
gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej w Chodzieży przez Burmistrza Miasta Chodzieży
przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki (...) radny E. Lasota, który odczytał treść
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uzasadnienia do w/w projektu uchwały (uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dodał, że zgodnie z opinią Komisji Gospodarki (…) skargę uznaje się za niezasadną.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/230/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2016 r. w zakresie
sposobu rozpatrywania wniosków przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży
przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki (...) radny E. Lasota, który odczytał treść
uzasadnienia do w/w projektu uchwały (uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dodał, że zgodnie z opinią Komisji Gospodarki (…) skargę uznaje się za niezasadną.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 4 os. wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr XXIX/231/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczą Rady, M. Kutnik, poinformowała o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej
w Chodzieży tj. 28.12.2016r. o godz. 18.00.
Burmistrz Miasta zaprosił serdecznie wszystkich radnych, kierowników jednostek i prezesów
spółek na spotkanie noworoczne.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji, a także złożyła wszystkim
serdeczne życzenia świąteczne.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1930.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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