Protokół Nr XXXI/2017
XXXI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 stycznia 2017r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXXI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady
p. Beata Chmielewska, 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 11,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady B. Chmielewska poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z dnia
19 stycznia 2017r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektów
uchwał:
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.
(W/w wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 stycznia
2017 r. z prośbą o wprowadzanie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (w/w
wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017r.
z prośbą wprowadzanie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 - 2028
(w/w wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Siodła poprosiła o wycofanie z porządku obrad
dzisiejszej sesji Rady projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2017r.
na działalność Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży, dlatego że, po pierwsze wystosowano do
Skarżącego wezwanie o uzupełnienie skargi i jednocześnie zawiadomiono go o nowym terminie
rozpatrzenia skargi, po drugie ze względu na to, że pojawiły się rozbieżności pomiędzy
dotychczas stosowaną wykładnią prawa przez Komisje Rady w kwestii rozpatrywania skarg
a reakcją Wojewody Wielkopolskiego, na nieprawidłowe stosowanie zapisu art. 36§1 Kpa
(zawiadomienie skarżącego o przedłużeniu terminu rozpatrywania jego sprawy) przez Radę
Miejską w Chodzieży. Komisja zwróciła się także do radcy prawnego o wykładnię dotychczas
stosowanej praktyki rozpatrywania skarg oraz trybu postępowania w tych sprawach
w przyszłości.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekty uchwał wprowadza się do porządku
obrad w punkcie 7:
"k) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
l) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
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ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017 – 2028,
m) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu”.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni wyrażają zgodę na przegłosowanie w/w zmian
w całości: radni nie zgłosili sprzeciwu.
Przewodnicząca Rady B. Chmielewska poprosiła o przegłosowanie porządku obrad po
zmianach: 11 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 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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2017”,
b) w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
c) w sprawie ustalenia regulaminu oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
d) w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska w Chodzieży,
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego, w części północno-wschodniej miasta Chodzieży,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
g) w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016r.
w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej
w Chodzieży w sprawie ustalenia 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,
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na
2017 r.,
i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2017 r.,
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j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chodzieży na 2017r.,
k)w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
l) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017 – 2028,
m) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2016r.
Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska, 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 grudnia 2016r.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, B Chmielewska, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza,
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu).
Burmistrz Miasta wręczył Pani Dorocie Grewling Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chodzieży medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medal otrzymała Pani
D. Grewling oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
Apel Burmistrza Miasta w sprawie napisów na murach, które po pierwsze niszczą własność
miasta, informacje zawarte w napisach mogą podważać wiarygodność, autorytet działania
Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego. Burmistrz apeluje do wykonawcy napisów
(zleceniodawcy napisów), aby ujawnił dokumenty poświadczające napisy na murach (nie
dotyczy to urlopu Burmistrza). Żąda natychmiastowego ujawnienia materiałów
potwierdzających że dzieje się coś złego w działalności Burmistrza Miasta czy Urzędu
Miejskiego.
Ad 5.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska, poinformowała o interpelacji radnego Piotra
Przybyłowskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie możliwości objęcia mieszkańców
Chodzieży tzw. „biletem aglomeracyjnym”.
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Ad 6.Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca poinformowała
P. Przybyłowskiego.

o

udzielonej

odpowiedzi

na

interpelację

radnego

Radny P. Przybyłowski nie wniósł uwag.
Ad 7.Podjęcie uchwał.
Ad a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok
2017”, przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Z. Bielecki.
Z. Bielecki wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów
nowelizacji ustawy z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Nowelizacja rozszerzyła obowiązki
ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności
mieszczących się w obrębie zadań własnych. Podkreślić należy, że dodatkowe działania ciążące
na gminach zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt,
a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na
jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. Projekt Programu
przekazany został do zaopiniowania w wyznaczonym terminie i uzyskał pozytywne opinie
Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży, Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance,
Koła Łowieckiego „DANIEL” w Podaninie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Nadleśnictwo Podanin oraz Koła Łowieckiego Nr 23 „OSTOJA” w Chodzieży.
Z. Bielecki przedstawił także autopoprawkę do w/w projektu uchwały (pismo Burmistrza
Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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 poprosiła o przegłosowanie autopoprawki do w/w
projektu uchwały: 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/239/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt II uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Z. Bielecki.
Z. Bielecki, wyjaśnił, że Strefę Płatnego Parkowania uzasadnioną potrzebą organizacji ruchu,
ustalono na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych w celu
zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Biorąc powyższe pod uwagę,
zasadnym jest podjęcie uchwały i dalsze uregulowanie zagadnień płatnego parkowania.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/240/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt II uchwały w sprawie ustalenia regulaminu oraz wysokości opłat za parkowanie
i sposobu ich pobierania w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży, przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Z. Bielecki.
Z. Bielecki wyjaśnił, że na podstawie zapisów ustawy o drogach publicznych Rada Miejska jest
uprawniona do ustalenia wysokości stawek opłat pojazdów samochodowych w strefie,
wprowadzania opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowej stawki opłat dla
niektórych użytkowników drogi, określenia sposobu pobierania opłat oraz określenia wysokości
opłaty dodatkowej. Dalej powiedział, że w wyniku zgłaszanych uwag zarówno przez radnych
Rady Miejskiej w Chodzieży jak i mieszkańców miasta dotyczących sposobu funkcjonowania
strefy postanowiono wprowadzić następujące zmiany w regulaminie: zmieniono stawki opłat
dodatkowych, wprowadzono dodatkową możliwość zapłaty opłat za pomocą przelewu na konto
Zarządcy, ustalono zasady przyznawania kart abonamentowych dla celów służbowych,
przedłużono czas pracy biura SPP, określono sposób reklamacji opłaty dodatkowej celem
zwiększenia przejrzystości i transparentności działań Zarządcy.
Radny, J. Górski powiedział, że w soboty Strefa Płatnego Parkowania jest bezpłatna.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/241/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży, przedstawił Burmistrza Miasta p. Jacek Gursz.
Burmistrz Miasta powiedział, że Fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 1% planowanych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W regulaminie do w/w uchwały wprowadzono podział
funduszu w ten sposób, że: część środków funduszu stanowiącą 80% przeznacza się na nagrody
dyrektorów szkół dla nauczycieli, zaś część środków funduszu stanowiącą 20% przeznacza się
na nagrody będące nagrodami Burmistrza Miasta Chodzieży. Nadmienić należy, że środki z
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funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Na
wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży rozszerzono
kryteria w § 16. Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania ze związkami
zawodowymi: Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzieży, Organizacją Międzyzakładową
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Pile.
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 – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/242/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego, w części północno-wschodniej miasta Chodzieży,
przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak, powiedział, że po uchwaleniu w 2016 r. nowego Studium możliwa jest realizacja
złożonych wcześniej wniosków w sprawie ustalenia przeznaczenia terenów wyłączonych
z zabudowy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy (zaplecze ul. Ofiar
Gór Morzewskich w kierunku Bolemki). Przeprowadzona analiza wykazała także zasadność
zmiany przeznaczenia pojedynczych terenów, dla których wnioskowano o przystąpienie do
sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany na tych terenach
umożliwią dalszy rozwój istniejących firm, zarówno usługowych jak i produkcyjnych ( rejon ul.
Noteckiej, ul. Ofiar Gór Morzewskich). Przystąpieniem objęto także te tereny, na których do
chwili obecnej nie nastąpiła realizacja ustaleń planu, ze względu na brak zgody właścicieli na
scalenie działek, które jest niezbędne dla wydzielenia działek budowlanych (zaplecze ul.
Noteckiej oraz ul. Słonecznej). Wprowadzone zapisy oraz sposób zagospodarowania
przedmiotowych terenów znacznie ograniczają warunki inwestowania w tym rejonie miasta.
Obszar opracowania obejmuje w przeważającej części tereny przeznaczone pod zabudowę oraz
w części wyłączone z zabudowy – korytarz ekologiczny rzeki Bolemki. Strefa korytarza
ekologicznego została
w studium wyłączona z zabudowy na podstawie ograniczeń
wynikających z dyspozycyjności terenów, w szczególności określonych na podstawie ustawy
o ochronie środowiska, o ochronie przyrody i prawa wodnego. Została ona objęta przyszłym
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opracowaniem tylko ze względu na uwarunkowania przestrzenne.
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.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/243/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak wyjaśnił, że nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy stanowią własność
Gminy Miejskiej w Chodzieży. Wydzierżawiane są na cele rolnicze, jako grunty pod garażami
wybudowanymi ze środków własnych dzierżawców za zgodą właściciela gruntu, na cele
handlowe oraz na cele parkingowe i manewrowe. Ponieważ tymczasowe użytkowanie terenów
przez dzierżawców korzystnie wpływa na utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kondycji oraz
porządku na nieruchomościach zasadne jest przedłużenie umów dzierżawnych na kolejne 3 lata.
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,
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Jarosław Górski, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 10 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/244/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na
rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28
grudnia 2016r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/201/2016 Rady
Miejskiej w Chodzieży w sprawie ustalenia 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 p. Honorata
Niemiro.
H. Niemiro wyjaśniła, że Rada Miejska w Chodzieży w dniu 28 listopada 2016 r. podjęła
Uchwałę Nr XXVIII/214/2016 w sprawie ustalenia 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. Uchwałą Nr 25/1425/2016 z dnia 28.12.2016 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło w części nieważność ww. uchwały.
Między innymi została stwierdzona nieważność § 3 ust. 5 oraz załącznika Nr 4 do uchwały.
Załącznik nr 4, informacje o uczniach z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i innych
form wychowania w miesiącu(...) jest dokumentem pożądanym z powodu konieczności
weryfikacji rozliczenia dotacji pomiędzy gminami. Załącznik ten ma służyć bezpośrednio do
kontroli dotacji. Przepisy prawa upoważniają organy gminy do kontroli dotacji, nie wskazują
konkretnie sposobów organizacji tych czynności kontrolnych. Leży to w kompetencji gminy.
H. Niemiro powiedziała, że w 2015 roku Rada podejmowała taką samą uchwałę i taki sam
załącznik, wówczas RIO nie unieważniło uchwały w tej części. Poprosiła Radę o podjęcie w/w
projektu uchwały ze względu na to, abyśmy faktycznie upewnili się, że nie możemy działać
zgodnie z w/w załącznikiem, że nie możemy pozyskiwać tego typu danych, które pomagają na
co miesięczną weryfikacje przedszkolaków, którzy przebywają w mieście w przedszkolach
niepublicznych.
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 negatywnie.
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 negatywnie.
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 negatywnie.
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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 negatywnie.
Radny, P. Przybyłowski zapytał czy znany jest przypadek, że Gminy mają podobny problem.
Czy jeśli rozstrzygnięcie będzie negatywne to czym to będzie skutkowało?
H. Niemiro odpowiedziała, że najprostszą kwestią w rozstrzygnięciu tej sprawy byłby wyrok
sądu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 2 za, 2 przeciw, 7 os. wstrzymało się od
głosu.
Uchwały nie podjęto.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Chodzieży na 2017 r., przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Siodła,
która poinformowała o poprawkach w planie pracy tj. w miesiącu styczniu dopisuje się pkt 5.
„Podjęcie prac nad nową siecią szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
w Chodzieży w związku ze zmianami w prawie oświatowym” oraz w miesiącu lutym dopisuje
się pkt 4 „ Praca nad nową siecią szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
w Chodzieży”.
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 – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/245/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Chodzieży na 2017 r., przedstawiła Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Michał
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Kozioł, przedstawił plan pracy Komisji, dodał, 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, przedstawił plan pracy Komisji oraz 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, przedstawił plan pracy Komisji oraz poinformował, że komisja przeprowadziła
dyskusję na temat w/w projektu uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Wprowadzono także poprawkę w miesiącu wrześniu dopisano: Zapoznanie się z działalnością
„Centrum Animacji Rewitalizacji” przy ul. Jagiellońskiej.
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.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/246/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chodzieży na
2017r., przedstawiła Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska.
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.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/247/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt II uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek
Gursz.
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Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w/w projekt uchwały w sprawie projektu sieci szkół
prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży od dnia 1 września 2017r. jest oparty na art.
206 ustawy wskazującym, że organ stanowiący przed podjęciem właściwej uchwały jest
zobowiązany podjąć projekt z wskazanym rozwiązaniem, wariantem wybranym, wynikającym
z rozeznania lokalnych warunków i innych czynników mających wpływ na ten wybór.
Podstawowym zagadnieniem wymagającym rozwiązania jest wybranie sposobu zakończenia
działalności Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży, jedynego
publicznego gimnazjum funkcjonującego w mieście, dla którego obwodem jest obszar
administracyjny całego miasta. Gimnazjum jest zlokalizowane w odrębnym budynku, przy ulicy
Ignacego Jana Paderewskiego 13 w Chodzieży, prowadzi tam działalność od dnia jego
założenia w roku 1999. Projekt uchwały zakłada, że gimnazjum zostanie włączone do Szkoły
Podstawowej nr 1, która z dniem 1 września zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę
podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Nauka w klasach gimnazjalnych będzie prowadzona
w budynku przy ul. I. J. Paderewskiego 13 aż do zakończenia cyklu nauczania , tj. zakończenia
nauki przez ostatnich absolwentów w roku szkolnym 2018/2019. Miejskie Gimnazjum im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży oficjalnie zakończy działalność w dniu 31 sierpnia
2017 roku – zostanie zlikwidowane jako jednostka organizacyjna. Na rok szkolny 2017/2018
nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. Od 1 września 2017roku nauczyciele i
pracownicy niepedagogiczni
zatrudnieni w dotychczasowym gimnazjum staną się
pracownikami szkoły podstawowej. Publiczne szkoły : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława
Staszica oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich stają się z dniem 1
września 2017 roku ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których naukę będą kontynuować
uczniowie obecnych klas VI – w klasie VII. Jednocześnie w klasach pierwszych w szkołach
podstawowych naukę rozpoczną uczniowie zapisywani według zmodyfikowanych dla obu szkół
obwodów. Modyfikacja granic dwóch obwodów szkolnych jest związana z analizą
demograficzną wykonaną dla miasta w rocznikach 2004-2016 i przewidywaną potencjalną
ilością uczniów szkół podstawowych.
W mieście nie działają inne publiczne szkoły
podstawowe, dla których były ustalone odrębne obwody szkolne.
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi będzie prowadzić nauczanie w dwóch
lokalizacjach: przy ulicy Stanisława Staszica 17 oraz w budynku przy ulicy I.J. Paderewskiego
13, wykorzystując oba budynki do prowadzenia nauki w klasach szkoły podstawowej i klasach
gimnazjalnych, w tym w szczególności pracownie przedmiotowe dostosowane do nauczania
nowej podstawy programowej w szkole podstawowej. Organizacyjne włączenie Miejskiego
Gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1 jest najkorzystniejsze dla uczniów z punktu widzenia
efektywnego wykorzystania bazy obu jednostek dla procesu dydaktycznego. Ponadto przejście
kadry pedagogicznej pozwoli na sprawniejsze działania organizacyjne w postaci planowania
przydziału godzin i dalszego zatrudnienia w całej szkole, prowadząc do zminimalizowania
skutków utraty zatrudnienia w miarę realizacji reformy
szkolnictwa podstawowego
w najbliższych latach.
Burmistrz Miasta powiedział, że Gmina przyjęła podstawowe kryterium do tego rozwiązania,
kryterium demograficzne oraz kryterium społeczne (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Dodał, że
ważnym aspektem jest także rejonizacja, którą należy przeprowadzić. Powiedział jeszcze
o innych pomysłach tj. jedna szkoła podstawowa z jednym dyrektorem w trzech budynkach.
Projekt ten upadł najszybciej. Drugim pomysłem było także reaktywowanie szkoły
podstawowej nr 2, jednak ten pomysł także upadł. Wybrany scenariusz zakłada jak najmniejsze
straty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Warto podkreślić, że nadal pojawia się mnóstwo
pytań i wątpliwości, a to wynika z braku odpowiednich przepisów wykonawczych. Jesteśmy
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jedną z pierwszych Gmin w Polsce, które podejmują tak szybko w/w projekt uchwały. Wynika
to z tego, że wymagane są jeszcze opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Wybrany scenariusz ze względów społecznych, materialnych
i finansowych dziś i na przyszłość dla miasta wydaje się optymalny, nie jest najlepszy ale jest
rozwiązaniem. Dalej powiedział o planie działań. Kurator i ZNP mają 21 dni na zaopiniowanie
w/w projektu uchwały. Jeśli zostanie zaakceptowany, to Rada Miejska podejmie ostateczną
uchwałę, która będzie zatwierdzała kształt sieci szkół podstawowych w mieście. Dodał, że jest
po rozmowach z nauczycielami, rodzicami. Pojawia się wiele wątpliwości , na które poznamy
odpowiedź w przyszłości. W/w wariant ma także zminimalizować problem samych uczniów
(podział na klasy) czy zatrudnienia nauczycieli. Gmina musi zagwarantować bezpieczne
i w pełni przewidziane funkcjonowanie szkół w oparciu o finanse. Gmina będzie musiała
ponieść koszty funkcjonowania szkół. Chcemy wykorzystać Szkołę Podstawową Nr 1 i
Miejskie Gimnazjum tak aby wykorzystać bazę, która miałaby służyć starszym uczniom np.
pracownia fizyczna, chemiczna, językowa. Myślimy dalej bo o działalności psychologa,
pedagoga, logopedy, wicedyrektorów, wszystkich drobnych spraw z życia szkół. Dodał, że jako
Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich wystąpi do Ministerstwa Edukacji
i Ministerstwa Finansów o przedstawienie szczegółowego katalogu ewentualnych wydatków,
które mają być przeznaczone na wdrażanie reformy oświaty. Powiedział, także o rejonizacji,
która będzie dostosowana do pojemności szkół. Dyrektorzy postarają się nie rozdzielać
rodzeństwa po przeprowadzonej rejonizacji i raczej nie będą rozdzielane dzieci w istniejących
już klasach. Weryfikacja rejonizacji będzie przeprowadzona w 2019 roku.
Przewodnicząca Rady, powiedziała, że reforma oświaty jest ogromnym wyzwaniem dla
samorządów, jako samorząd gminny musieliśmy znaleźć racjonalny kompromis.
Radny, J. Górski powiedział, że przez reformę oświaty, pojawił się wielki znak zapytania dla
zatrudnionych nauczycieli. Nie rozumie dlaczego w tej chwili psuje się coś co dobrze
funkcjonowało. Poprosił Burmistrza aby powiedział, co z pracownikami administracji i obsługi?
Burmistrz Miasta powiedział, że nie będzie likwidowany żaden budynek szkoły, raczej
niebezpieczeństwa dla tych pracowników nie ma. Wszystko będzie zależało od organizacji
pracy szkół. Dodał, że chwili obecnej Minister Edukacji ogłosiła podwyżkę wynagrodzeń do
nauczycieli, chyba po to aby „zamknąć usta nauczycielom” kwotą ok.40 zł. Zaapelował
o przyjęcie w/w projektu uchwały, który jest racjonalnym kompromisem.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXI/248/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad l)Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
przedstawił Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że z dniem 14 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz. 60), które wprowadziły
jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych
ośmioletnich. Nowelizacja nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia dodatkowych
kryteriów rekrutacyjnych, które znajdują swoje zastosowanie w procesie rekrutacji, wówczas
gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt
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uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkoli, klas pierwszych szkół
podstawowych w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/249/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad ł) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017 – 2028, przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Skarbnik Miasta powiedziała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017 – 2028 wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: "Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży",
które realizowane będzie w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę: 4.200
000 zł, limit zobowiązań w 2017 roku wynosi: 1.800 000 zł, w 2018 roku 2.400 000 zł.
Uwzględniono także zmiany dokonane w wydatkach bieżących Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Chodzieży dnia 16.01.2017 roku.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/250/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad m) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który wyjaśnił, że na
podstawie ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ulica 3 Maja, stanowi drogę
spełniającą wymogi określone w w/w ustawie, gdyż: ma znaczenie lokalne, stanowi
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, nie jest zaliczona do innych
kategorii dróg publicznych. Przedmiotowa droga, zlokalizowana jest na terenie nieruchomości
oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów 2024, 2025, 2026/1, 2026/3, 2027/14, 3015,
3019, 3020, 3834/1, 3834/3 znajdujących się we władaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych ułatwi zarazem procedurę
lokalizacji i budowy wszelkiej infrastruktury drogowej i technicznej w obecnych oraz
przyszłych działaniach inwestycyjnych gminy.
Przewodnicząca Rady zapytała jakie dodatkowe obowiązki będą ciążyły na Gminie?
Z. Bielecki odpowiedział, że obowiązki nie zmienią się, teren ten od dawna należy do Gminy.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/251/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, E. Siodła, przedstawia
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży za 2016 rok.
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska przedstawiła informację z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży na 216 rok (pismo Burmistrza Miasta z dnia
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24 stycznia 2017r. EDU.4424.9.2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady, B. Chmielewska, poinformowała radnych o piśmie Wojewody
Wielkopolskiego KN-XI.142.40.2016.1 z dnia 12 stycznia 2017r., z którego wynika, że Rada
uchybiła stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie
zachowania terminowości rozpatrywania skarg. Dodała, że pismo znajduje się do wglądu
w biurze Rady.
Radny, P. Przybyłowski zapytał czy samorządy z północnej Wielkopolski zawiązali „pakt” aby
lobbować za tym, aby wstrzymać albo ograniczyć remont mostu w Obornikach? Czy można coś
z tym zrobić?
Burmistrz Miasta powiedział, że dziś jest już trochę za późno żeby lobbować tę decyzję. Nie ma
żadnych sygnałów władz samorządowych w Obornikach aby temu zapobiec. Temat ten nie był
nigdy podejmowany, wspominano tylko o tym remoncie. Problem też pojawi się w momencie
kiedy rozpoczną się prace nad przebudową linii kolejowej Poznań- Piła.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Beata Chmielewska podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1800 i zakończono o godz. 1855.

Protokołowała

Przewodniczyła
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Beata Chmielewska/
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