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

XXX 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 28 grudnia
2016 r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych projektów
uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, położonych
w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży (wprowadzenie projektu
uchwały w punkcie „7 c”),
- w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska w Chodzieży (wprowadzenie projektu uchwały w punkcie „7 d”),
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok
(wprowadzenie projektu uchwały w punkcie „7 e”),
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2016
– 2028 (wprowadzenie projektu uchwały w punkcie „7 f”),
- w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzieży do projektu pozakonkursowego oraz
wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Chodzieskim umowy partnerskiej na rzecz
współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie chodzieskim", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 (wprowadzenie projektu uchwały w punkcie „7 g”).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała radnych, czy wyrażają zgodę na głosowanie w/w zmian
w całości.
Radni nie zgłosili sprzeciwu.
Przyjęto porządek obrad po zmianach: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 19 grudnia 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 zatwierdzenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży na terenie miasta
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Chodzieży na lata 2017-2020”,
b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy
ul. Łazienki Chodzieskie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, położonych
w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
d) w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska w Chodzieży,
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2016 – 2028 ,
g) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzieży do projektu pozakonkursowego oraz
wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Chodzieskim umowy partnerskiej na rzecz
współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych
w powiecie chodzieskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 19 grudnia 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
19 grudnia 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). Jednocześnie złożył serdeczne życzenia noworoczne.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży na lata 2017-2020”, przedstawił Prezes MWiK p.
Stanisław Biniecki, który wyjaśnił, że Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020
jest uzupełnieniem, kontynuacją
i aktualizacją planu, który został przyjęty uchwałą nr XIX/137/2016
Rady Miejskiej w
Chodzieży z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu modernizacji i
2

rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży, na terenie miasta Chodzieży w latach 2016-2019.
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.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Michał
Kozioł, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
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.
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.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXX/232/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman
Pałuczak.
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.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Michał
Kozioł, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały, który
zaopiniowano pozytywnie.
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.
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.
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W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie:
Załącznika nr 2 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:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
Załącznika Nr 3 do w/w projektu uchwały:
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chodzieży o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu- nie rozpatrzono uwag, gdyż takie nie wpłynęły:
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XXX/233/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości,
położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił
Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak, który wyjaśnił, że niektóre stowarzyszenia
działające na terenie miasta Chodzieży zamierzają zrealizować swoje projekty wykonywane ze
środków finansowych zewnętrznych. Projekty mają być realizowane na gruntach stanowiących
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży. Trwałość projektu określa zewnętrzna strona finansująca
i wynosi on więcej niż trzy lata. Wobec powyższego konieczne jest wydzierżawienie
stowarzyszeniom nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. Ponieważ wydzierżawiane
nieruchomości mają być przeznaczone na realizacje projektów o charakterze społecznym wskazane
jest wydzierżawienie nieruchomości z pominięciem przetargu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr XXX/234/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta p. Jacek
Gursz, który wyjaśnił, że od 1 stycznia 2017 r. opłaty za każdą godzinę przekraczającą ustalany
przez rady gmin czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkolach można pobierać wyłącznie za dzieci korzystające
w wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5. Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw. W ustawie o systemie oświaty powoduje on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt
1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie w zakresie kompetencji rady gminy, tj.: Rada
gminy: „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w prowadzonych przez gminę:” m. in. publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy budżetowej
i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia
2017 r. dla jst części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania
przedszkolnego.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXX/235/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2016 rok, przedstawiła Skarbnik Miasta Chodzieży p. Kamila Pytlak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXX/236/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2016 – 2028 przedstawiła Skarbnik Miasta Chodzieży, p. Kamila Pytlak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXX/237/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzieży do projektu
pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Chodzieskim umowy
partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu
do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1
Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020 przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
p. Arleta Galla.
A. Galla wyjaśniła, że w dniu 30 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020
ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W dokumentacji naboru wskazano, że ośrodki pomocy
społecznej z terenu województwa wielkopolskiego mają możliwość realizacji projektów wyłącznie
w partnerstwie z powiatowym centrum pomocy rodzinie z powiatu właściwego dla siedziby gminy.
Zgodnie z zasadami naboru i realizacji projektów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży pełnić będzie funkcję Partnera wiodącego projektu. Kierując się potrzebą pozyskania
dodatkowych środków na realizację działań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży wyraził wolę wspólnego złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz przedstawił Partnerowi wiodącemu swoją część budżetu projektu, celem
ujęcia wydatków ośrodka we wniosku o dofinansowanie projektu. Wspólnie złożony wniosek
o dofinansowanie został zatwierdzony Uchwałą Nr 3032/2016 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. i tym samym przeznaczony do dofinansowania.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXX/238/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady poprosiła poszczególnych Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji w 2016 roku.
W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Chodzieży, radny Jarosław Górski, który przedstawił sprawozdanie z działalności
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i pracy komisji w 2016r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Chodzieży, radny Eugeniusz Lasota, który przedstawił sprawozdanie
z działalności i pracy komisji w 2016r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dalej głos zabrał Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Chodzieży radny Michał Kozioł, który przedstawił sprawozdanie z działalności i pracy komisji
w 2016r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy w 2016r.
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, wspomniała o uroczystości 98 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, które odbyło się przy pomniku na ul. Dworcowej w dniu 26 grudnia 2016r.
Poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych w Powstaniu.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik
podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji, a także złożyła wszystkim serdeczne życzenia
noworoczne.
Sesję rozpoczęto o godz. 1800 i zakończono o godz. 1850.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/ Mirosława Kutnik/
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