Protokół Nr XXXIX/2017
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 26 czerwca 2017r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XXXIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, która 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 13, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni: radna Beata Chmielewska
radna Iwona Kostrzewa-Lewińska
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca
2017r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej
sesji Rady (pismo RM.0002.9.2017 Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca 2017r. stanowi załącznik
do niniejszego protokołu). Przewodnicząca zaproponowała, aby nadać kolejno porządek w/w
projektom uchwał od „10 c” do „10 l”.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie w/w zmian: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad sesji Rady po zmianach: 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po przyjętych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach 30 maja 2017r. oraz 7 czerwca
2017r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2016 wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016 r.,
b) w sprawie udzielenia /nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za
2016r.,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów najmu na lokale użytkowe, stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
1

d)

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych
w Ratajach przy ul. Jeziornej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części nieruchomości położonej
w Chodzieży przy ul. Leśnej 52,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części
nieruchomości niezabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka,
g) w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
h) w sprawie zmiany nazwy ulicy Franciszka Buszczaka w Chodzieży,
i) w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda w Chodzieży,
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2017-2028,
k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2017r,
l) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach 30 maja 2017r. oraz
7 czerwca 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 2013 r.) przekazuje się informację o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach
30 maja 2017r. oraz 7 czerwca 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).
Radny, J. Górski, wspomniał o 3 dniowej imprezie muzycznej w Chodzieży, zwrócił uwagę, że
Burmistrz o tym nie wspomniał w swoim sprawozdaniu.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że celowo nie wspomniał o imprezach kulturalno-rozrywkowych
w mieście, ponieważ jest ich tak wiele, że trudno je wymienić wszystkie. Imprez jest bardzo dużo w
Chodzieży. Dodał, że żałuje, że nie wszyscy mieszkańcy chcą korzystać z tego typu imprez
kulturalno-rozrywkowych.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o interpelacji radnego P. Przybyłowskiego z dnia
2 czerwca 2017r. w sprawie przejęcia części gruntów przy dworcu PKP na cele parkingowe.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała o udzielonej odpowiedzi przez Burmistrza
Miasta na w/w interpelację. Zapytała, czy radnego satysfakcjonuje odpowiedź?
Radny, P. Przybyłowski, zapytał, nawiązując do odpowiedzi: Jaka jest szansa na zorganizowanie
parkingu na terenach PKP?
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Burmistrz Miasta odpowiedział, że warto czekać na rozwiązania, które zostaną przedyskutowane
pomiędzy Zarządem PKP a Starostwem Powiatowym. Po ustaleniach warto zastanowić się nad
znalezieniem odpowiedniej lokalizacji miejsc parkingowych na terenie dworca PKP.
Radny, P. Przybyłowski, zapytał o to, kiedy otrzyma odpowiedź na interpelację w sprawie
ujednolicenia biletu PKP?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że zapytanie zostało skierowane do Marszałka Sejmiku
Wielkopolskiego, nie otrzymano odpowiedzi.
Ad 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za rok 2016 wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Chodzieży za 2016 rok, odczytała także treść pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 25 kwietnia 2017r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2016 rok (opinia RIO – Uchwała nr SO.0954/60/16/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz
treść wypowiedzi Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna, Ewa Siodła, przedstawiła opinię Komisji w sprawie
wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016 rok (Uchwała Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja
2017r. wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna, Ewa Siodła, przedstawiła także treść Uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 maja 2017r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (opinia RIO – Uchwała
Nr SO.0955/37/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
22 maja 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2016 r.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2016 rok.
Jako pierwszy głos zabrał radny M. Kozioł, który wyraził pozytywną opinię dotyczącą wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Powiedział, że jest to wyjątkowy budżet, jeden z
najwyższych, jakim Gmina może dysponować. Podziękował Burmistrzowi Miasta i Skarbnik
Miasta. Dodał, że Gmina pozyskuje środki zewnętrzne (z Unii Europejskiej), widoczne i
realizowane są inwestycje tj. modernizacja budynków użyteczności publicznej, inwestycje
dotyczące mobilności miejskiej. Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
wydała pozytywną opinię o budżecie Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Radnego cieszy fakt,
że od 2004 roku zadłużenie Gminy w stosunku do realizacji dochodów sukcesywnie spada, to
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wielki sukces dla budżetu Gminy. Zapytał Burmistrza, czy przyjęte projekty unijne, które się
pozyskała Gmina, zostaną zrealizowane w terminie? Po drugie zapytał o to, czy istnieją
jakiekolwiek przesłanki, żeby jakaś inwestycja nie mogła być zrealizowana?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że trudno w tej chwili powiedzieć, czy będą jakieś przesunięcia
czasowe w realizacji zadań, jak na razie wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
Dodał, że na początku lipca będzie ogłoszony kolejny przetarg na inwestycję z wykorzystaniem
środków unijnych.
Radny D. Boberski powiedział, że cyt. „możemy być dumni z zeszłorocznego budżetu”.
Przypomniał, że Gmina planuje zakup autobusów dla MZK (1 autobus to koszt ok. 1 mln zł). W
związku z czym radny wykonał krótkie zestawienie budżetu Gminy od 2006 roku w przeliczeniu na
koszty zakupu autobusów. W roku 2006 Gmina mogłaby zakupić 33 autobusy, w roku 2007
podobnie jak w roku 2006, w 2008 roku 43 autobusy, w 2009 roku podobnie jak w roku 2008, w
2010 roku 48 autobusów, w roku 2011 45 autobusów, w roku 2012 - 49 autobusów, w 2013 roku 50
autobusów, w 2014 od 51-52 autobusów, w 2015 podobnie jak w 2014 roku, w 2016 roku 55
autobusów, po wykonaniu omawianego budżetu 68 autobusów. Jak widać nastąpił niesamowity
wzrost budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2016. Pogratulował Burmistrzowi Miasta
wspaniałego budżetu 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016 rok.
Ad 10. Podjęcie uchwał:
Ad a) Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w
Chodzieży za 2016 r.,
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o wyrażenie opinii na w/w temat Przewodniczących
Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła powiedziała, że
Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez Burmistrza Miasta
dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Komisja nie wniosła uwag
ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016 rok.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
wypowiedział się, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Komisja
nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
J. Górski powiedział, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Komisja
nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2016 rok.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży E. Lasota powiedział, że Komisja zapoznała się szczegółowo
z dokumentacją przedłożoną przez Burmistrza Miasta dotyczącą wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za 2016r. Komisja nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania
budżetowego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2016 rok.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/288/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2016r.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/289/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik złożyła serdeczne gratulacje Burmistrzowi Miasta Chodzieży oraz
Skarbnikowi Miasta.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umów najmu na lokale użytkowe, stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej
w Chodzieży, przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Witkowski.
P. Witkowski powiedział, że najemcy przedmiotowych nieruchomości zwrócili się z wnioskiem do
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież o przedłużenie umów najmu na czas
nieoznaczony. Najemcy nie zalegają z opłatami z tytułu najmu. Dotychczas obowiązujące umowy
zawarte były na okres 3 lat w drodze konkursu ofert oraz negocjacji. Obowiązujące przepisy
prawne uzależniają możliwość odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
użytkowania, najmu lub dzierżawy od zgody rady gminy.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/290/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
położonych w Ratajach przy ul. Jeziornej przedstawiła Anna Golis – pracownik Wydziału AGT.
A. Golis powiedziała, że Gmina Miejska w Chodzieży przystąpiła do realizacji inwestycji
w ramach dofinansowania otrzymanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 pt. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez
inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń
mieszkańców” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnej w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego”. W ramach przedmiotowego programu gmina zaplanowała Przebudowę parkingów
„Park & Ride” i „Bike & Ride przy ul Jeziornej”, która polegać będzie m. in. na wykonaniu robót
ziemnych oraz nawierzchni parkingu z kostki betonowej. W ramach tej inwestycji Instytucja
Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 wyraziła
zgodę na uwzględnienie kosztów związanych z wykupem gruntów w wydatkach kwalifikowanych
tj. dofinansowanie w części niezbędnej pod budowę infrastruktury, kwota dofinansowania wynosi
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85 %, a koszty gminy na ten cel stanowią 15%.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/291/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części
nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Leśnej 52, przedstawiła Anna Golis – pracownik
Wydziału AGT.
A. Golis powiedziała, że Gmina Miejska w Chodzieży przystąpiła do realizacji inwestycji w
ramach dofinansowania otrzymanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 pt. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez
inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń
mieszkańców” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnej w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego”. W ramach przedmiotowego programu gmina zaplanowała „Przebudowę dojazdu, pętli
autobusowej oraz ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Leśnej”.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
części nieruchomości niezabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka,
przedstawiła Anna Golis – pracownik Wydziału AGT.
A. Golis powiedziała, że Gmina Miejska w Chodzieży przystąpiła do realizacji inwestycji w
ramach dofinansowania otrzymanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 pt. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez
inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń
mieszkańców” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnej w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego”. W ramach przedmiotowego programu gmina zaplanowała „Przebudowę pętli
autobusowej przy ul. Tadeusza Siejaka”, która polegać będzie na wymianie nawierzchni peronu
autobusowego, krawężników i wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej jezdni pętli
autobusowej.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/293/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
przedstawił Naczelnik Wydziału GK, p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki powiedział, że proponuje się zmiany części dotychczasowych nazw ulic:
1) Młyńskiej w Chodzieży, zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonych numerami
ewidencyjnymi gruntów 2836/2 i 2540. Ulica rozpoczynająca swój bieg przy skrzyżowaniu
ulic Zamkowej, Stanisława Staszica i Franciszka Buszczaka, z powodu przecięcia drogą
krajową nr 11, nie stanowi już spójnego odcinka z pozostałymi jej odnogami. Zmiana nazwy
przedmiotowego odcinka miałaby uprzedzić zabudowę sąsiednich terenów budynkami
mieszkaniowymi wielorodzinnymi, a co za tym idzie nadanie numerów porządkowych
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tychże nieruchomości. W związku z czym, celem uniknięcia błędów w identyfikacji dróg
i nieruchomości, zakłada się nadanie odrębnej nazwy w/w ulicy.
Proponuje się nazwę ul. Mańczaków. Rodzina Mańczaków, a szczególnie bracia
Mańczakowie, mają bezsporne zasługi w rozwoju miasta. Stanisław Mańczak w 1921 roku
wykupił wraz ze wspólnikami wytwórnię fajansu. Zakład zmodernizowano i
unowocześniono, zdobywając uznanie i wyróżnienia na rynku krajowym i europejskim
rozsławiając Chodzież. W tym czasie Maksymilian Mańczak dzięki rozwojowi i wynikom
ekonomicznym powiększył zatrudnienie w zakładzie ze 160 do 600 osób, dając pracę wielu
mieszkańcom Chodzieży, późniejszym pracownikom zakładu porcelitu. Starając się
o rozwój fizyczny i umysłowy pracowników uruchomili bibliotekę, park z placem
sportowym, orkiestrę zakładową oraz wyposażając straż ogniową w sprzęt. Wybudowali
stadion powiatowy oraz przystań nad Jeziorem Miejskim wraz ze sprzętem pływającym.
Stanisław Mańczak, ówczesny właściciel "Strasznego Dworu" uporządkował promenadę
nad Jeziorem Strzeleckim, remontując m.in. altanki. Zbudował też schody wiodące znad
jeziora do sali i muszli koncertowej przy ul. 3 Maja. Był również sponsorem zakupu
piszczałek organowych oraz renowacji srebrnych lichtarzy w kościele parafialnym.
Sylwester Mańczak włączył się w wir prac związanych z budową Domu Kultury, był
członkiem chóru "Halka", twórcą tablicy i popiersia Stanisława Moniuszki.
2) Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży, zlokalizowanej terenie nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym gruntów 714. Przy ulicy rozpoczynającej swój bieg w tzw.
Urbanowie, prowadzącej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zakłada się dalszą zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, a co za tym idzie nadanie numerów porządkowych tychże
nieruchomości. W związku z czym, celem uniknięcia błędów w identyfikacji dróg i
nieruchomości zakłada się nadanie odrębnej nazwy w/w ulicy.
Proponuje się nazwę ul. Spacerowa. Nazwę ustala się na wniosek właścicieli nieruchomości
i mieszkańców ulicy. Nazwa oddaje charakter i stan faktyczny ulicy.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Franciszka Buszczaka w Chodzieży,
przedstawił Naczelnik Wydziału GK, p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki powiedział, że zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie konsultacji z powołaną w tym
zakresie komisją oraz uzyskanymi opiniami Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu,
nazwę ulicy Franciszka Buszczaka w Chodzieży należy zmienić. Instytut wskazuje, że
"Franciszek Buszczak w nieustalonych ramach czasowych był czynnym członkiem Komunistycznej
Partii Polski, który zginął podczas okupacji w nieznanych okolicznościach. Fakty te potwierdza
opracowanie autorstwa Antoniego Czubińskiego i Mariana Olszewskiego pt. 'Kartki robotniczych
wspomnień z życia w Wielkopolsce w latach 1918-1945', które wymienia Franciszka Buszczaka
obok Jana Dominiaka jako czołowego aktywistę komunistycznego w Chodzieży".
Dotychczasową ul. Franciszka Buszczaka proponuje się podzielić na trzy części, które
otrzymają odpowiednio według położenia odrębne nazwy:
1) Ulica Grudzińskich – drodze wojewódzkiej nr 193 (tj. odcinku od skrzyżowania z ulicą
Stanisława Staszica, Zamkową i Młyńską do ronda przy drodze krajowej nr 11),
zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów
2839/2, 2839/3, 2858/1, 2858/2, 2836/1, 2838/16, 2838/18, 2873 (cz.), 2839/5, 2839/6.
Przywraca się tym samym historyczną nazwę tego odcinka ulicy, obowiązującą do 1949
roku. Rodzina Grudzińskich odkupiła Chodzież od rodziny Potulickich w 1648 roku,
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powiększając ją w 1746 roku o Oleśnicę i 3/4 Kamionki a w roku 1758 o Radwanki i
przejściowo Pietronki. Karol Grudziński ratował miasto od całkowitego upadku po
kolejnych wojnach i zarazach wspierając mieszkańców finansowo w odbudowie domów np.
po pożarze w roku 1754 odbudował między innymi kościół św. Floriana w stylu późnego
baroku oraz zabudowania proboszczowskie.
2) Ulica Poznańska – drodze krajowej nr 11 (tj. odcinku od ronda do granic miasta w kierunku
Poznania) zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi
gruntów 2863/1, 2893/2, 2894/1, 3512, 3420, 2892, 2896, 2889 (cz.), 2885 (cz.), 2880 (cz.).
Zamierzeniem nazwy ulicy jest wskazanie kierunku drogi wylotowej z miasta.
3) Ulica Ceramiczna – osiedlu domów jednorodzinnych o numerach porządkowych
budynków 24-38, zlokalizowanym na terenie nieruchomości oznaczonych numerami
ewidencyjnymi gruntów 3427, 3430, 3584/2, 3590. Nazwa tychże terenów rzemieślniczomieszkaniowych nawiązywać miałaby do znajdujących się w okolicy zakładów porcelany i
ceramiki.
Radny, P. Przybyłowski, powiedział, że jest przeciwko zmianom nazw ulic, to wbrew
przyzwyczajeniom mieszkańców. Zmiany te narzucają Gminom nowe odrębne przepisy, radny nie
zgadza się z tym, będzie głosował przeciw.
Radny, D. Boberski, powiedział, że „Gminy muszą zmienić nazwy ulic wskazanych przez IPN, jeśli
nie zrobimy tego sami, to Wojewoda nam narzuci swoje nazwy”.
Radny, W. Redziak, powiedział, że mimo odgórnych przepisów dotyczących zmian nazw ulic,
cieszy się, że przy okazji zostaną uporządkowane inne nazwy ulic, z którymi są problemy
np. na skutek rozbudowy domów jednorodzinnych.
Przewodnicząca Rady poprosiła Zastępcę Burmistrza Miasta jako Przewodniczącego Komisji w
sprawie zmiany nazw ulic w Chodzieży o udzielenie informacji na w/w temat.
Zastępca Burmistrza Miasta, P. Witkowski, powiedział, że sprawą zmiany ulic zajmowała się
specjalnie do tego powołana Komisja składająca się z historyków i polonistów, która oceniła
wszystkie nazwy ulic w mieście. IPN wyznaczył na chwilę obecną trzy ulice do zmiany nazwy.
Każde gospodarstwo domowe przy zmienionych nazwach ulic otrzyma informacje, co należy zrobić
po zmianie nazwy ulicy.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/295/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad i) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda w Chodzieży przedstawił
Naczelnik Wydziału GK, p. Zbigniew Bielecki.
Z. Bielecki powiedział, że zmiana nazwy ulicy wynika z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744) „nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki
samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju
propagować. Ustawodawca, w art. 6 ust. 1 w/w aktu prawnego zakłada, że „obowiązujące w dniu
wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg,
ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące
komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ
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jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia w terminie
12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie”. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie konsultacji z
powołaną w tym zakresie komisją oraz uzyskanymi opiniami Instytutu Pamięci Narodowej
Oddziału w Poznaniu, normę art. 1 ustawy wypełnia m.in. patron ulicy Lucjana Szenwalda w
Chodzieży, w związku z czym nazwa tejże ulicy powinna zostać zmieniona. Instytut wskazuje, że
"Lucjan Szenwald ps. lit. „Adam Greczan”, „Marian Wohl”, był działaczem komunistycznym,
członkiem Komunistycznej Partii Polski, żołnierzem Armii Czerwonej i I Dywizji Piechoty im. T.
Kościuszki, wykładowcą w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych, komunistycznym
publicystą i poetą.". Propozycja mieszkańców ulicy to nazwa ul. Pogodna, nawiązująca
tematycznie do sąsiedniej ul. Słonecznej.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/296/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/297/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2017r. przedstawiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak, jednocześnie przedstawiła autopoprawkę do
w/w projektu uchwały (pismo SNF.0006.13.27 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 czerwca
2017r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, D. Boberski, zapytał, czy budowa chodnika na ul. Jagiellońskiej objęta jest inwestycją
związaną z rewitalizacją?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to skutek inwestycji MEC-u, który inwestuje w tym miejscu
ogromne pieniądze, Gmina musi odtworzyć w tej chwili chodnik, gdyż nie można czekać dwa lata
na rozstrzygnięcie konkursu.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy prace MEC wykonywane na tym terenie nie będą kolidować z
projektem rewitalizacji?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że wszystkie wydatki mogą być kosztami kwalifikowanymi, po
uzyskaniu środków finansowych zewnętrznych. W chwili obecnej Gmina czeka na dofinansowanie,
a MEC wykonuje swoje prace zgodnie z planem.
Radny, D. Boberski, zapytał, dlaczego nie będzie budowy wiat przy Jeziorze Strzeleckim?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że w tym pakiecie dofinansowania gmina podpisuje 6 umów, ale
budowa wiat odbędzie się w kolejnym rozdaniu, najprawdopodobniej na jesień tego roku.
Radny D. Boberski, powiedział, że „wcześniej była mowa, że jest to przyklepane, a teraz okazuje
się, że jednak nie, dlaczego?”
Burmistrz Miasta odpowiedział, że projekt został przyjęty i zaakceptowany przez „Nas” (czyli
komisję miejską) w konkursie na projekty obywatelskie.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła w pierwszej kolejności o przegłosowanie w/w
autopoprawki: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 12 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr XXXIX/298/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad l) Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym przedstawiła
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 11 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu
(radny W. Redziak nie brał udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr XXXIX/299/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o podjętych przez Radę Miejską w Chodzieży
w 2016r. uchwałach (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny, P. Przybyłowski, zapytał o przeprowadzoną w Chodzieży kampanię „Pracuj w Pile”? Jak
zorganizować takie imprezy, żeby dotarła na nią jak największa liczba osób bezrobotnych?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że dowiedział się o tej akcji z portalu społecznościowego
Facebook, dodał, że wolałby, aby taka akcja odbyła się pod nazwą „Pracuj w Chodzieży”, a nie w
Pile. Po przebudowie linii kolejowej Poznań-Piła będą udogodnienia dla mieszkańców dla
znalezienia pracy. Przedsiębiorcy szukają pracowników, więcej informacji na ten temat w terminie
późniejszym.
Radny, D. Boberski, zaproponował, aby dzień nadania honorowego obywatelstwa „Naszym
Obywatelom” nazwać np. dniem poezji czy muzyki. Warto zastanowić się nad tym, aby w taki
sposób upamiętnić nadanie honorowego obywatelstwa Chodzieży.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że to bardzo dobry pomysł.
Radny, E. Lasota, poinformował radnych o posiedzeniu Komisji Gospodarki (…) we wrześniu br.
dot. inwestycji w mieście.
Przewodnicząca, M. Kutnik, poprosiła Zastępcę Burmistrza Miasta o przygotowanie rejestru
budynków mieszkalnych na w/w Komisję.
Radna, E. Siodła, powiedziała, że chodnik na ul. Leśnej został położony na koszt mieszkańców,
w chwili obecnej jest zmieniana nawierzchnia i poprzedni materiał pozostał mieszkańcom.
Dlaczego tak jest? Dlaczego mieszkańcy w chwili obecnej mają zostać ze starym materiałem? Czy
myślano nad jakimś rozwiązaniem?
Naczelnik Wydziału GK, p. Zbigniew Bielecki, odpowiedział, że program tzw. mobilności był tak
skonstruowany, że musiał być zachowany ciąg logiczny. Będzie tam ścieżka pieszo-rowerowa i
musi być kostka brukowa gładka, wymieniona, a nie jak w tej chwili starobruk. Jeśli mieszkańcy
wyrażą wolę, że chcą oddać kostkę brukową, to można ją zabrać i przekazać np. na potrzeby
10

inwestycji Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży.
Radna, E. Siodła powiedziała, że to dotyczy odcinka ok 100 metrów, a nie całej ul. Leśnej. Dodała,
że odpowiedź jej nie satysfakcjonuje, ponieważ nie wyobraża sobie, aby teraz biegać i szukać
chętnego na kostkę brukową. Mieszkańcy tego odcinka ul. Leśnej pozostają teraz bez prawa
wyboru.
Radny, E. Lasota, zapytał, czy zostaną naprawione nawierzchnia ulicy Młyńskiej (Mańczaków)
przy Lidlu? W trakcie remontów droga została zniszczona przez ciężkie roboty budowlane.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że zacznie się tam duża inwestycja i teren zostanie odpowiednio
zabezpieczony.
Radny, E. Lasota, zapytał, czy plaża miejska przy J. Miejskim zostanie oddana do użytku w te
wakacje?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że plaża zostanie oddana do użytku z małym opóźnieniem, wynika
to wszystko z procedur przetargowych, a nie z zaniedbania Gminy.
Radny, D. Boberski zapytał czy na plaży pojawi się wszystko to co było zaplanowane?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że radnemu zapewne chodzi o pomost. Nie zostanie on
zamontowany ze względu na to, że nie został ogłoszony konkurs na dofinansowanie unijne.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że 31 lipca 2017r. planuje się posiedzenie Rady
Miejskiej w Chodzieży.
Burmistrz Miasta podziękował wszystkim serdecznie za dobrą kondycję finansową Miasta. Poziom
finansów Miasta jest satysfakcjonujący.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji. Pogratulowała Burmistrzowi
Miasta i Skarbnik Miasta przyjęcia absolutorium budżetowego i życzyła wszystkim udanych
wakacji.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1922.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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