Protokół Nr XXXII/2017
XXXII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2017r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXXII 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 15, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta z dnia 23 lutego
2017r. z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały:
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019r. (W/w wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w/w projekt uchwały wprowadzić się do porządku obrad
w punkcie „7 ł”.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie porządku obrad po zmianach: 15 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 30 stycznia 2017r.
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 wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca
2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
d) w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim
zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do
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instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
e) w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2017 – 2020,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Chodzieży Programu
„Chodzieska Karta Dużej Rodziny”,
g) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży,
h) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Stanisława Staszica, Zdrojowej
i Świętokrzyskiej,
j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017 rok,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2017 r. na Komisje Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie „niezachowania terminów odpowiedzi na skargę z dnia 14 października 2016 r.” i na
sposób gospodarowania gruntami Gminy Miejskiej w Chodzieży przez Burmistrza Miasta
Chodzieży
l) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2017 r. na Burmistrza Miasta Chodzieży
ł) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2017r. .
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
30 stycznia 2017r.
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).
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o interpelacji radnego Piotra Przybyłowskiego
z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie możliwości zakupu przez Urząd Miejski w Chodzieży
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
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Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedź na interpelację radnego P. Przybyłowskiego
zostanie udzielona zgodnie z terminem wskazanym w Statucie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przedstawił Naczelnik GK p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki wyjaśnił, że w konsekwencji podjętej Uchwały Nr XLI/359/2013 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013 roku, jedną z przyznawanych ulg będzie zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych miasta Chodzieży w wysokości 20 % należnej opłaty za trzecie
i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/252/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawił
Naczelnik GK p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki, wyjaśnił, że w konsekwencji podjętej Uchwały Nr XLI/359/2013 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2013 roku, jedną z przyznawanych ulg będzie zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych miasta Chodzieży. Niniejsza Uchwała ma na celu uregulowanie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, tj. rozszerzenie zakresu deklaracji o program "Chodzieska Karta
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Dużej Rodziny".
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/253/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych przedstawił Naczelnik GK p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki, wyjaśnił, że w/w uchwała dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
Gmina Miejska w Chodzieży, nie objęła nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku
z powyższym Rada Miejska w Chodzieży jest obowiązana podjąć uchwałę określającą górne stawki
opłat za odbiór odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
oraz dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Celem podjęcia uchwały jest określenie maksymalnych cen usługi w tym
zakresie, świadczonych przez przedsiębiorców. Takie odgórne ustalenie maksymalnych stawek
opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na
terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. Dzięki tej uchwale właściciele nieruchomości korzystający
z usług różnych przedsiębiorców będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się od siebie
w znaczny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczeń. Dany przedsiębiorca może
regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie
może on przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale. Ponadto określone w uchwale
górne stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy
nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nie wywiążą się
z obowiązku zawarcia umowy z uprawnionym do tego podmiotem, na odbiór odpadów
komunalnych oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych a nie wywiążą się z obowiązku zawarcia umowy
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z uprawnionym do tego podmiotem, na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport
nieczystości ciekłych. W powyższych przypadkach gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W tym celu Burmistrz
wydaje stosowną decyzję, w której określa się obowiązek uiszczania opłaty za świadczenie usługi,
której dotyczy decyzja oraz wysokość opłaty wyliczoną w oparciu o górne stawki określone
w uchwale rady gminy.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/254/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie 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 Naczelnik GK p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki wyjaśnił, że w/w projekt został przygotowany w związku z przedłożonym wnioskiem
Powiatu Chodzieskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę
ciągu ulic w Chodzieży”. Powiat Chodzieski zabezpieczył w swoim planie finansowym na rok 2017
na w/w zadania kwotę 1 000 000,00 zł, a wkład Gminy Miejskiej w Chodzieży miałby wynosić
300 000,00 zł.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/255/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt II uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2020 przedstawił Naczelnik GK p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki wymienił kolejno poprawki w załączniku w/w projektu uchwały:
- str. 1 tytuł programu w cudzysłowie;
- str. 23 zapis po zmianie brzmi: „Od od strony wschodniej jeziora znajduje się trasa spacerowa”;
- str. 24 zapis „ jest niewielkie kąpielisko” zmieniono na „jest kąpielisko i plaża”;
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-str. 47 zapis „który przedkłada Radzie Miasta i Gminy” zmienia się na „który przedkłada Radzie
Miejskiej w Chodzieży”;
- str. 51 w tabeli „termin realizacji” zmieniono lata od roku 2017;w punkcie 4 zmieniono „Gmina”
na „MWiK sp. z o.o.”;
- str. 53 w tabeli w punkcie 3 dopisuje się „Gmina”.
Przewodnicząca poprosiła o zmianę w podstawie prawnej w/w projektu uchwały nazwę ustawy,
winno być „o samorządzie gminnym”. Natomiast na str. 24 należy wpisać właściwą nazwę zakładu,
winno być „ Zakładu Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” SA”.
Głos zabrał Prezes MWiK p. S. Biniecki, który poprosił, aby przed przedłożeniem Radzie
w przyszłości podobnego projektu zapisy programu konsultować ze spółką MWiK.
Z. Bielecki powiedział, że spółka na etapie tworzenia programu ochrony środowiska nie mogła
podać tytułów, nazw inwestycji. Dlatego to zostało ujęte w ogólnym zapisie.
S. Biniecki powiedział, że plan inwestycji wodociągów był podany w podjętej uchwale Rady
Miejskiej już w grudniu 2016r. Tam były podane wszystkie nazwy inwestycji zaplanowanych na
4 lata.
Z. Bielecki zapytał, czy można zapisać to ogólnie w zadaniach inwestycyjnych wodociągów?
Radny, D. Boberski, zapytał, czy projekt Starostwa Powiatowego związany z remontem ul. Wojska
Polskiego był opiniowany przez MWiK?
S. Biniecki odpowiedział, że w planach inwestycyjnych MWiK zapisane są inwestycje związane
z miastem i gminą Chodzież, innych inwestycji drogowych nie ma.
Przewodnicząca Rady, powiedziała, że dyskusja na temat programu inwestycyjnego wodociągów
była przeprowadzona w grudniu, kiedy uchwalano program, w chwili obecnej zapytała Prezesa
MWiK, czy może zostać zapisana ogólna nazwa inwestycji wodociągowych w programie ochrony
środowiska?
S. Biniecki poprosił o dopisanie w tabeli na str. 51 w punkcie 4 „w oparciu o „Wieloletni plan
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. na terenie Miasta Chodzież na lata 2017-2020”.
Burmistrz Miasta zgłosił w/w poprawkę do w/w projektu uchwały.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy taka poprawka wystarczy? Czy lepiej wycofać projekt?
Z. Biniecki powiedział, że jeśli projekt zostanie wycofany, to kolejny będzie wymagał nowych
opinii, a to może trwać około pół roku.
S. Biniecki powiedział, że w/w zmiana zapisu daje podstawę do realizacji planowanych inwestycji.
Przewodnicząca Rady zapytała Radnych, czy wyrażają zgodę na przegłosowanie w/w zmian
w całości?
Radni nie zgłosili sprzeciwu.
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Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w poprawek do w/w projektu uchwały:
14 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Innych wag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od
głosu.
Uchwała Nr XXXII/256/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Chodzieży Programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny” przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta
p. Piotr Witkowski.
P. Witkowski, wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Chodzieży
Programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny” wynika z konieczności doprecyzowania terminu
obowiązywania Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny. Dotychczasowa obowiązująca uchwała nie
posiadała zapisu ułatwiającego prawidłowe naliczanie zniżek w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W uchwale dodano również zapis o zapewnieniu ulgi dla dzieci
uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska
w Chodzieży w wysokości do 50 %, za korzystanie z usług przekraczających podstawę
programową. Niniejsza ulga wprowadzona została Uchwałą Nr XXX/235/2016 z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/257/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
położonej w Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak, wyjaśnił, że działka nr 933/2 zlokalizowana jest w rejonie dróg powiatowych
ul. Mostowej i Fabrycznej w Chodzieży, niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych,
o znaczeniu lokalnym. Stanowi uzupełnienie sieć dróg służących miejscowym potrzebom.
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Burmistrz Miasta powiedział, że jest przeciwny przyjęciu darowizny.
Radny, P. Przybyłowski powiedział, że jest przeciwny przyjęciu darowizny.
Radny, E. Lasota powiedział, że jest za przyjęciem darowizny.
Radna, B. Chmielewska zapytała, dlaczego dotychczasowy zarządca drogi nie zauważał potrzeb
mieszkańców korzystających z drogi i nie zapewnił jej właściwego funkcjonowania.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały – 2 za, 10 przeciw, 3 os.
wstrzymały się od głosu. Uchwały nie podjęto
Ad h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału
w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Naczelnik
Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
R. Pałuczak wyjaśnił, że z wnioskiem o sprzedaż udziału wynoszącego 21985/36049 części
pomieszczeń o pow. łącznej 10,87 m2, w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
2236/2, zwrócił się właściciel sąsiedniego lokalu. Pomieszczenia mające być przedmiotem
sprzedaży stanowią część stromego strychu budynku i są zbędne dla wspólnoty mieszkaniowej.
Wszyscy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej wyrazili pisemną zgodę na sprzedaż udziału.
Dodał, że ze względu na fakt, że sprzedaż będzie się odbywała w ramach zniesienia współwłasności
może się ona odbyć z pominięciem drogi przetargowej.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/258/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Stanisława
Staszica, Zdrojowej i Świętokrzyskiej przedstawił Naczelnik Wydziału AGT p. Roman Pałuczak.
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R. Pałuczak, wyjaśnił, że zmiana planu dotyczy części terenów zachodniego brzegu Jeziora
Miejskiego, obejmujących istniejące budowle i budynki przywodne, kompleks rekreacyjnosportowy, tereny zieleni urządzonej oraz zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną przy ul. Wojska
Polskiego, Zdrojowej, Buczkowskiej i Świętokrzyskiej. Realizacja projektu „Aktywizacja terenów
nad Jeziorem Miejskim”, w powiązaniu z ulepszaniem istniejącej infrastruktury, zwiększy
atrakcyjność terenów nad jeziorem, szczególnie będących własnością miasta. 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. Świętokrzyskiej, Buczkowskiej i Zdrojowej).
Przeprowadzona analiza wykazała także zasadność zmiany przeznaczenia pojedynczych terenów,
dla których wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania
przestrzennego (ul. Wojska Polskiego oraz ul. Franciszka Buszczaka).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła, aby ustalić na podstawie wiarygodnych dokumentów
poprawną nazwę Jeziora Miejskiego.
R. Pałuczak, powiedział, że wiarygodne dokumenty to ewidencja gruntów, mapy geodezyjne.
Należy to sprawdzić. W/w projekcie uchwały nazwę zaczerpnięto z obowiązującej uchwały z 2006
r.
Radny, J. Górski poprosił, zwracając się do przedstawiciela Komendy Policji, aby zwiększyć
ochronę policyjną na promenadzie chodzieskiej podczas imprez rozrywkowych organizowanych
przez tutejsze kluby.
Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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 – 14 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/259/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2017 rok przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, która jednocześnie zgłosiła poprawkę
w § 1 ust. 3 zmiana zapisu „na rok 2016” powinno być „na rok 2017”.
9

Przewodnicząca Rady poprosiła kolejno Przewodniczących
w Chodzieży o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.

Komisji

Rady

Miejskiej

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.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży, Iwona KostrzewaLewińska, poinformowała, 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.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/260/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 stycznia 2017 r. na Komisje Rady
Miejskiej w Chodzieży w sprawie „niezachowania terminów odpowiedzi na skargę z dnia
14 października 2016 r.” i na sposób gospodarowania gruntami Gminy Miejskiej w Chodzieży
przez Burmistrza Miasta Chodzieży, przedstawiła Przewodnicząca Rady Komisji Rewizyjnej
p. Ewa Siodła.
Radna, E. Siodła, przedstawiła treść projektu uchwały oraz uzasadnienie do w/w projektu uchwały.
Komisja stwierdziła, że uznaje skargę za zasadną w części dotyczącej „niezachowania terminów
odpowiedzi na skargę z dnia 14 października 2016r.” przez Komisje Rady Miejskiej w Chodzieży.
Natomiast w pozostałej części skargę pozostawia się bez rozpoznania (projekt uzasadnienia stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady zgłosiła poprawki do załącznika w/w projektu uchwały:
- dopisać w pierwszym akapicie w ostatnim wersie słowo „w części”
- przedostatni wers zamiana „dporecyzował” na „doprecyzował”
- w tytule dopisać słowo „ skargi”.
Radca prawny, B. Frąckowski poprosił o dopisanie w § 1 po przecinku „zgodnie z uzasadnieniem
zawartym w stanowisku Rady Miejskiej w Chodzieży stanowiącym załącznik do Uchwały.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę wraz z w/w poprawkami podjęto – 9 za, 0 przeciw,
6 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/261/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad l) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2017 r. na Burmistrza
Miasta Chodzieży przedstawiła Przewodnicząca Rady Komisji Rewizyjnej p. Ewa Siodła.
Radna, E. Siodła przedstawiła treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem do w/w projektu
uchwały. E. Siodła powiedziała, że przedmiotem skargi jest parking przy hotelu przy ul. Matejki.
Komisja uznała skargę za niezasadną (projekt uzasadnienia stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Radna, B. Chmielewska powiedziała, że odbywało się szereg spotkań ze Skarżącym, podczas
których proponowano Skarżącemu długoterminową dzierżawę terenu, jednak on nie przystał na
taką propozycję. Interesowała go tylko forma zakupu, co zgodnie z uzasadnieniem nie leży
w ogólnie dobrze pojmowanym interesie społecznym.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
(radna M. Jeśko-Doręgowska nieobecna podczas głosowania, radny R. Poznański nie brał udziału
w głosowaniu)
Uchwała Nr XXXII/262/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skargę uznano za niezasadną.
Ad ł) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019r. przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotr Witkowski,
który wyjaśnił, że projekt uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, co wiąże
się z wprowadzeniem w życie nowych zasad zgodnie z obowiązującym prawem.
P. Witkowski powiedział, że Rada Miejska w Chodzieży podjęła Uchwałę Nr XXXI/248/2017
z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, którą przesłano zgodnie z art. 206 ustawy – przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe – do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych ZNP –
Oddział w Chodzieży. W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynęła pozytywna opinia Kuratora do
przedstawionego projektu, akceptująca w całości zaproponowane rozwiązania. Związki Zawodowe
ZNP działające w chodzieskich szkołach wyraziły negatywną opinię do projektu. Ustawa nie
wymaga uzyskania pozytywnej opinii związków zawodowych, a wyłącznie przedstawienia ich
opinii w stosownym terminie.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu
(radna M. Jeśko-Doręgowska nieobecna podczas głosowania).
Uchwała Nr XXXII/263/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Głos zabrała Prezes Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chodzieży
p. Grażyna Nowicka, która przedstawiła stan inwestycji związanej z remontem domu
pogrzebowego. Obecnie obiekt jest na etapie wykończeniowym. Będzie tam sala do przygotowania
zwłok i sala ceremonialna, węzęł sanitarny i biuro do załatwiania spraw pochówku.
Radny, D. Boberski zapytał o koszt inwestycji.
G. Nowicka powiedziała, że nie przekroczono 300 tys zł.
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Radny, J. Górski, zaprosił wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w biegu charytatywnym
w dniu 18 marca 2017r. wokół Jeziora Miejskiego.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1900.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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