Protokół Nr LIV/2018
LIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 lipca 2018r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

LIV 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 Małgorzata Jeśko-Doręgowska
- radna Iwona Kostrzewa-Lewińska
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta w sprawie
wprowadzenia dodatkowego projektów uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Chodzieskiej do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady (pismo Burmistrza Miasta stanowi
załącznik do niniejszego protokołu). Przewodnicząca zaproponowała, aby w/w projekt zapisać
w punkcie „7k”
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 protokołu sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2018r.
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 projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży,
b) w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy
ul. Tadeusza Siejaka,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu,
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e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży,
usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piekary 8 w Chodzieży,
f) w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miejską w Chodzieży projektu
współfinansowanego

przez

Europejski

Fundusz

Społeczny

w

ramach

Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,
Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe,
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
h) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży,
i) w sprawie statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży,
j) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej w Chodzieży,
k) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej.
8. Projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpatrzenia pisma
zatytułowanego „skarga” z dnia 20 maja 2018r.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 18 czerwca 2018r.
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 protokołu sesji odbytej w dniu
18 czerwca 2018r.
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, E. Lasota, poprosił, aby oznaczyć na jezdniach i chodnikach znaki o możliwości jazdy
rowerem.
Burmistrz Miasta powiedział, że zostały wprowadzone znaki poziomie wskazujące na możliwość
jazdy rowerem w wielu miejscach. Burmistrz dodał, że wkrótce nastąpi otwarcie boiska w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Chodzieży, zostaną określone warunki i zasady korzystania z boiska przez
mieszkańców.
Radny, E. Lasota zapytał, czy można opracować specjalną mapkę ścieżek rowerowych na terenie
miasta, co umożliwiłoby korzystanie z nich?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest mapka, ale najważniejsze są wyraźne znaki poziome
znajdujące się w wyznaczonych miejscach. Metoda praktyczna jest najlepsza.
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Radny, D. Boberski zapytał, czy zwiększy się liczba punktów umożliwiających wypożyczanie
rowerów miejskich na terenie miasta?
Burmistrz Miasta powiedział, że czekamy na sugestie mieszkańców i będziemy to rozwijali?
Główna idea to program mobilności. Mamy program, który pomaga nam analizować każdy ruch
wypożyczonego roweru.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny P. Przybyłowski zapytał, czy wiadomo dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, jako zarządca drogi K11, nie wykonuje oznakowania poziomego na tzw. górze
podanińskiej. Poprosił Komendanta Policji o wzmożenie interwencji w tym rejonie w kwestii
poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Burmistrz Miasta powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Prezes MWiK p. Stanisław Biniecki
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o.o. w Chodzieży, który wyjaśnił, że Ustawą z dnia 27
października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 2180) w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
zobowiązane były do opracowania i przedstawienia radom gminy projektów regulaminów
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Działając na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży, w terminie przedłożyły
projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Po dokonaniu jego
analizy, Rada Miejska w Chodzieży zgodnie z art. 8 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, ma obowiązek
przedstawienia projektu regulaminu organowi regulacyjnemu, którym dla naszej gminy jest
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, co niniejsza uchwała czyni. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu
rady gmin uchwalają ostatecznie nowe regulaminy. Na zapytanie Sekretarz Miasta, które padło na
komisji nie można umieścić zapisu, o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.?
Jest to prawo miejscowe i musi wejść w życie 14 dni po upływie daty publikacji.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy w związku z regulaminem ceny wody ulegną zmianie?
S.Biniecki odpowiedział, że jeśli chodzi o regulamin to nie. Wniosek o ustalenie taryfy był już
rozpatrywany.
Radny, J. Górski, zapytał, czy wystarczy wody dla mieszkańców.
S. Biniecki powiedział, że mieszkańcy bardzo racjonalnie korzystają z wody.
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Burmistrz Miasta powiedział, że Prezes powinien zaznaczyć, iż pod ziemią jest mnóstwo milionów
złotych (zrealizowane inwestycje w infrastrukturę), które powodują właściwe użytkowanie wody.
Radny, D. Boberski, zapytał, czy w przyszłości regulamin nie będzie powodował, że ceny będą
regulowane odgórnie?
S. Biniecki odpowiedział, że na razie wiadomo, jakie będą stawki do końca 2019 r., dalej nie
wiadomo.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, p. E. 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, p. 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, p. 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,
p. Jarosław Górski, poinformował, że komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu
uchwały, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/401/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży przedstawił Prezes MWiK Stanisław Biniecki.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży E. 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
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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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/402/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka przedstawił Burmistrz Miasta p. J. Gursz, który wyjaśnił, że
zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006
r. działka oznaczona numerem geodez. 3640/13 oznaczona na rysunku planu symbolem 9.39 P
stanowi teren istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy
istniejących budynków, bez prawa nadbudowy. W myśl art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami nieruchomość sprzedawana jest w drodze przetargu. Przedmiotowa działka
posiada cechy umożliwiające jej sprzedaż jako samodzielnej nieruchomości. Sprzedaż w/w działki
pozwoli na uzyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. 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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
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w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/403/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu,
przedstawił Naczelnik Wydziału GK p. Zbigniew Bielecki, który wyjaśnił, że Rada Miejska
w Chodzieży intencyjną Uchwałą nr XLVII/359/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. wyraziła zgodę na
realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Remonty dróg”.
Wskazano, że Gmina Miejska w Chodzieży partycypować będzie w kosztach zadania w kwocie do
300 000,00 zł. Przedmiotowa uchwała jest zatem kontynuacją podjętych zobowiązań, umożliwi
zawarcie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przekazanie wskazanej pomocy
finansowej Powiatowi Chodzieskiemu.
Radny, D. Boberski powiedział, że cieszy się, że są realizowane inwestycje na terenie miasta, ale
podział w partycypacjach kosztów musi być sprawiedliwy, równy.
Burmistrz Miasta powiedział, że lata 2017, 2018 to czas, w którym Gmina wykonała wiele
inwestycji na drogach powiatowych, były to inwestycje wspólne. Uważa, że należy wspomagać się
finansowo dla dobra mieszkańców, wszystkie inwestycje są dla mieszkańców.
Radny, D. Boberski jest za przeprowadzaniem inwestycji z Powiatem Chodzieskim, ale na
przejrzystych zasadach.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
11 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr LIV/404/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne Gminy
Miejskiej w Chodzieży, usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Piekary 8 w Chodzieży przedstawił Burmistrz Miasta p. J. Gursz, który wyjaśnił, że umowa najmu
lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Piekary 8 w Chodzieży została zawarta na okres do 3 lat do dnia 30 czerwca 2018 r. Najemca
wystąpi z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz
dotychczasowy sposób użytkowania, zasadnym jest zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym na
czas nieokreślony. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.50, poz.650) odpowiednia rada może wyrazić
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. Siodła poinformowała, że
komisja przeprowadziła dyskusję na temat w/w projektu uchwały. Przewodnicząca poinformowała,
że zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie.
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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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/405/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miejską w Chodzieży
projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,
Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe,
przedstawił Burmistrz Miasta, który wyjaśnił, że zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
mają gwarantować pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i pokonywaniu barier osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt pt.: „Aktywni i niezależni” zakłada przywrócenie
zdolności mieszkańców powiatu chodzieskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym ze względu na niepełnosprawność, korzystanie z pomocy społecznej, oddalenie od
rynku pracy, objęcie nadzorem kuratora do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez
włączenie społeczne oraz poprawę zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z
zapotrzebowaniem rynku pracy. Mając na uwadze ważny społecznie cel zasadny staje się udział
Gminy Miejskiej w Chodzieży w wyżej opisanym projekcie. Partnerstwo ma charakter
merytoryczny i nie wiąże się z udziałem finansowym gminy. Zgodnie z procedurą wyboru
projektów do realizacji Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucja Pośrednicząca, na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie wymaga złożenia odpowiedniej uchwały organu
jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzającej projekt (zawierającej tytuł, okres realizacji i
wartość projektu). Niezłożenie żądanych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie
oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. 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
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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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/406/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2018 rok przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz, który omówiła zmiany
w budżecie przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie do projektu uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jednocześnie poinformowała także o autopoprawce do
w/w projektu (pismo Burmistrza Miasta o autopoprawce stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. 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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie w/w
autopoprawki: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIV/407/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad h) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży, przedstawiła
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik.
Radna, B. Chmielewska powiedziała, że nic nie rozwiało wątpliwości radnej od czasu ostatniej sesji
i na komisjach omawiano ten projekt uchwały. Nie otrzymaliśmy stosownych wyjaśnień od
instytucji, do których Radni zwrócili się z zapytaniem o właściwe postępowanie w związku
z Rozporządzeniem o wynagrodzeniach. Każdy z radnych ma w chwili obecnej prawo głosu, który
może wyrazić poprzez głosowanie. Ponadto wiadomo, że zgodnie z literą prawa będzie obniżone
wynagrodzenie Burmistrza Miasta, głos Radnych jest tylko formą manifestu - wyrażenia zgody
bądź niewyrażenia zgody.
Radny, J. Górski powiedział, że obniżenie komuś uposażenia odbiera jako formę kary, obniżenie
uposażenia Burmistrza spowoduje, że przez to zostaje ukarany. W chwili obecnej Radni mają
wybór, poprzez oddanie głosu nad procedowanym projektem uchwały. Prawo wyższe nakazuje
obniżenie pensji Burmistrza, więc to nastąpi, ale Radni mają prawo głosu. Radny powiedział, że
zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. Uważa, że Burmistrz Miasta Chodzieży nie powinien być
karany w taki sposób, ponieważ na to nie zasłużył.
Radny, E. Lasota powiedział, że poraz kolejny „samorządowcom dostało się po skórze”, kiedyś
obywatele mieli prawo głosu, teraz zabiera „nam się po trochu wolność”.
Radca prawny, B. Frąckowski zacytował fragment ustawy o samorządzie gminnym art. 96 i art. 97,
art. 96. „1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku
rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda
wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z
wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza
osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję. Art. 97. 1. W razie nierokującego nadziei na
szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez
organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat,
nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję. (…)” Dodał, że przed
podjęciem decyzji Radni powinni przede wszystkim skupić się na ustawie o samorządzie gminnym.
Radny, D. Boberski powiedział, że wielokrotnie z Burmistrzem się zgadzał, wielokrotnie
przekomarzał. Mieszkańcy oceniają pracę Burmistrza poprzez wybory, Radni Rady Miejskiej w
Chodzieży oceniają pracę Burmistrza poprzez absolutorium. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Chodzieży przez ostatnie kilkanaście lat jest dowodem na , że jego praca jest rzetelna i
właściwie wykonywana, miasto cały czas się rozwija. Uważa, że za dobrze wykonywaną pracę
należy się dobre wynagrodzenie, ale widać, że się to zmieniło. Słyszymy o absurdalnych nagrodach
w Rządzie oraz dla posłów i senatorów. Powiedział, że Burmistrz Miasta Chodzieży za to co zrobił
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dla miasta, mieszkańców, lokalnego samorządu zostaje ukarany przez odebranie uposażenia, mimo
że na nie zasługuje. To wszystko to kolejny dowód na to, aby pokazać „kto tu rządzi”. Radni sami
muszą
w tej chwili podjąć decyzję.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
0 za, 13 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwały nie podjęto.
Radny, P. Przybyłowski opuścił posiedzenie sesji Rady godz. 18.33
Ad i) Projekt uchwały w sprawie statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawiła i omówiła
Sekretarz Urzędu p. Honorata Niemiro.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych zmieniła zakres przepisów określających materię statutów wszystkich
szczebli samorządu terytorialnego. W związku z tym, w celu dostosowania Statutu do przepisów
ustawowych przedkładany jest projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży,
który wejdzie w życie z początkiem nowej kadencji Rady, wybranej na lata 2018-2023, czyli 5 lat
– zgodnie z nowym okresem kadencji organów jst. zgodnie z ustawami ustrojowymi, początek
kadencji liczy się od dnia wyborów. Dzień ten będzie ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów.
W dniu kierowania projektu pod obrady Rady data wyborów nie została wyznaczona, w związku
z tym przewidywane są dwa warianty przepisu o wejściu w życie nowego Statutu, do
przegłosowania w dniu podejmowania uchwały.
Przedstawiony do uchwalenia projekt Statutu zawiera nowe elementy:
- wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym:
•

wprowadza nową obligatoryjną Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,

• nowe uprawnienia kontrolne radnych, podobne do uprawnień kontrolnych posłów
i senatorów,
• nowe uprawnienie Przewodniczącego Rady, polegające na możliwości wydawania
poleceń pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących organizacji pracy Rady,
• zmianę w zakresie interpelacji i zapytań radnych, polegającą na określeniu ustawowego
terminu 14 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi oraz obowiązek publikacji w BIP treści
interpelacji i zapytań radnych wraz z odpowiedziami,
• zmianę w ustawowej regulacji głosowań jawnych uchwał : to jest wprowadzenie
zasady glosowania imiennego (głosowania uchwał za pomocą urządzeń elektronicznych
umożliwiających sporządzanie imiennych wykazów głosujących wraz ze sposobem oddania
tego głosu lub w przypadku niemożności skorzystania z urządzenia elektronicznego
głosowania poprzez wyraźne określenie się radnego w sposób opisany w Statucie w
2 wariantach) i upublicznianie treści głosów radnych w BIP Urzędu i na stronie www.
• obowiązkową transmisję sesji – jeden z warunków zapewnienia jawności obrad Rady
i późniejsze udostępnianie utrwalonego zapisu (po odpowiednim zanonimizowaniu
dźwięku ,w celu ochrony danych osobowych osób których dobro mogłoby zostać
naruszone) na stronie BIP Urzędu i stronie www. chodziez.pl,
•

zmiana w regulacji liczebności klubu radnych - minimum ustawowe dla klubu radnych
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wynosi – 3 członków,
• prawo do wskazywania swych przedstawicieli do składów Komisji: Rewizyjnej oraz
Skarg, Wniosków i Petycji,
• wprowadzenie minimalnego ustawowego progu dla inicjatywy uchwałodawczej
mieszkańców – 200 mieszkańców w gminach do 20.000 mieszkańców mających czynne
prawo wyborcze w wyborach do Rady; zasady wnoszenia inicjatywy obywatelskiej Rada
ma określić w odrębnej uchwale,
• wprowadzenie zapisu o przedstawieniu przez Burmistrza corocznie do 31 maja tzw.
„raportu o stanie miasta” który jest ustawowo uregulowany jako dokument, nad którym
odbędzie się debata, w tym z udziałem mieszkańców i radnych, zakończona głosowaniem
nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania,
•

udzielanie wotum zaufania oraz absolutorium odbędzie się na jednej sesji Rady;

- zmieniające dotychczasowe wewnętrzne regulacje statutowe:
•

dodanie zapisu o hejnale wśród symboli Miasta ( uchwała z 2014r.),

• dodanie zapisu o Patronie Miasta i ustanowieniu dnia 4 maja Świętem Patrona Miasta
( oświadczenie Rady z roku 2014),
• nowa regulacja sposobu zawiadamiania radnych o posiedzeniach Rady i jej komisji –
przy pomocy urządzeń elektronicznych, na służbowe urządzenia, dostarczone radnym na
początku nowej kadencji,
• ustalenie pory odbywania posiedzeń rady – w czasie pracy Urzędu, w celu zapewnienia
prawidłowych warunków technicznych i organizacyjnych posiedzenia,
• zaostrzenie warunków zabierania głosu przez osoby nie będące radnymi poza
ustalonym porządkiem obrad: poprzez uzyskanie zgody Rady w głosowaniu zwykłą
większością głosów,
• ustalenie zakresu poprawek, których może dokonać Przewodniczący Rady po podjęciu
uchwały przez Radę a przed jej podpisaniem, jeżeli nie spowodują one zmiany postanowień
merytorycznych w uchwale,
• rezygnacja z powoływania odrębnej
Ochrony Środowiska,

Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i

• wprowadzono opis przedmiotu działań Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej oraz
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
• wprowadzono minimum ilościowe członków dla Komisji: Rewizyjnej oraz Skarg,
Wniosków i Petycji – 4 osoby, do tego składu dodatkowo w trakcie kadencji mogą być
zgłaszani przedstawiciele klubów radnych, jeśli takie powstaną,
•
zapisano, że nie można być równocześnie członkiem Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji oraz Komisji Rewizyjnej,
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•

powyższe Komisje te nie będą również wydawały opinii o materiałach sesyjnych
innych, niż będących wyłącznie w zakresie ich przedmiotu działania,
•

rezygnacja z załącznika w postaci mapy z opisem granic,

•

dodanie załącznika z zapisem nutowym hejnału,

• zmiany w zasadach wnoszenia propozycji o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa –
na zasadach opisanych dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w odrębnej uchwale
Rady,
•

rezygnacja z załącznika zawierającego wzór dla wniesienia interpelacji.

W celu zapewnienia jawności posiedzeń Rady, w planie finansowym Urzędu zostały ujęte wydatki
na zakup odpowiedniego wyposażenia i oprogramowania do zapewnienia właściwej pracy Rady
w następnej kadencji. Zwiększone zadania w zakresie transmisji, anonimizacji dźwięku, publikacji
nagrań, publikacji w BIP materiałów spowodują również wzrost obowiązków służbowych
pracowników Urzędu.
Projekt uchwały dostosowuje organizację wewnętrzną organów Gminy Miejskiej w Chodzieży do
zmian ustrojowych, wchodzących w życie z pierwszym dniem nowej kadencji Rady Miejskiej
w Chodzieży, w związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
Sekretarz Miasta odczytała dwa warianty § 55 Statutu wybór głosowania oraz dwa warianty § 131
dotyczące publikacji uchwały. Dodała, że wariant § 55 muszą wybrać Radni w głosowaniu,
natomiast jeśli chodzi o § 131 to wszystko zależy od tego, kiedy będzie ogłoszony termin wyborów
samorządowych. Poprosiła Radnych, aby dali dyspozycję Pani Przewodniczącej celem wpisania
odpowiedniego wariantu § 131 w uchwale.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Radny, J. Górski, powiedział, ze jest za demokracją, transparentnością, ale proszę powiedzieć, ile
będzie kosztował podatnika nowy sprzęt do nagrywania sesji.
Sekretarz Miasta powiedziała, że Radni podjęli uchwałę budżetową, w której została zapisana
kwota na zakup sprzętu, kwota ok 70 tys zł. Sprzęt będzie profesjonalny, będzie obsługiwała go
firma zewnętrzna, w graniach odpowiednich zasad ochrony danych osobowych itp. Sprzęt jest
dostosowany do nowych przepisów prawa samorządowego.
Radny, J. Górski, zapytał, czy firma, która będzie Nas obsługiwała, będzie pobierała opłaty stałe za
obsługę?
Sekretarz Miasta odpowiedziała, że tak, ale firma musi mieć „Nas pod opieką”. Dodała, że
wszystko będzie transmitowane na żywo, później zapisywane na BIP Urzędu, będą drukowane
automatycznie wyniki głosowania itp. Jeśli będzie coś nie tak, sprzęt nie będzie działał, to
będziemy musieli przerwać sesję i czekać, aż zacznie wszystko działać.
Radny, D. Boberski zapytał, w jakim kanale będzie transmitowana sesja.
Sekretarz Miasta odpowiedziała, że będzie zapewniony kanał, ale jaki to obecnie nie wiadomo.
Radny, R. Poznański powiedział, że uchwała została wywołana ustawą, która ogranicza prawa
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społeczeństwa, wprowadzono pewną cenzurę.
przeprowadzone konsultacje społeczne?

Czy jak była wprowadzona ustawa, czy były

Sekretarz Miasta odpowiedziała, że Komisja Samorządu Terytorialnego w Sejmie istnieje, więc
pewnie były przeprowadzone konsultacje.
Radny, J. Górski powiedział, że warto pomnożyć te wszystkie kwoty w samorządach całej Polski,
za te pieniądze można byłoby zrobić coś pożytecznego.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. 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. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie przyjęcia wariantu drugiego
w paragrafie 55 w/w projektu Statutu (sposób głosowania): 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Reasumpcja głosowania: 10 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie kto z radnych jest za upoważnieniem
Przewodniczącej Rady do wyboru daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały (paragraf 131
wybór wariantu dla Przewodniczącej): 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
10 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr LIV/408/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad j) Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Miejskiej
w Chodzieży przedstawiła i omówiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
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kontrolowania niektórych organów publicznych nie było ustawowej podstawy prawnej do
podejmowania takich uchwał przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Z dniem wejścia w życie wyżej przywołanej ustawy, zmieniona została ustawa o samorządzie
gminnym, poprzez dodanie właściwego artykułu. Każda jednostka samorządu terytorialnego została
ustawowo upoważniona do podjęcia odrębnej uchwały. W Statucie Gminy Miejskiej w
Chodzieży , przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27
czerwca 2013r. była przewidziana inicjatywa uchwałodawcza dla grupy 100 mieszkańców miasta,
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży. Podobne
prawo ustanowione statutem miało wiele gmin, powiatów oraz województw. Prawidłowość tego
była potwierdzona wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 listopada 1995r.
Nowy przepis prawa określił minimalny ustawowy próg w ilości co najmniej 200 mieszkańców
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach organu stanowiącego w gminach do 20 000
mieszkańców. Zgodnie z lakonicznymi zapisami w ustawie, projekt uchwały w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać regulację właściwą dla inicjatyw
wnoszonych do Rady Miejskiej w Chodzieży w zakresie:
• szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ;
•

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

•

zasad promocji tych inicjatyw;

•

formalnych wymogów stawianych projektom uchwał.

Projekt uchwały zawiera również wzór wykazu mieszkańców popierających inicjatywę, niezbędny
do załączenia do pozostałych dokumentów określonych w uchwale. Celem proponowanych
rozwiązań jest zapewnienie jak najbardziej pełnego opisu procedury dla spełnienia formalnych
warunków istotnych dla poprawności i ważności zgłoszonego projektu uchwały.
Uchwała wejdzie w życie z początkiem nowej kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży, wybranej na
lata 2018-2023r. Są podane dwa warianty wejścia w życie podobnie jak w Statucie, w zależności
od publikacji terminu wyborów, dlatego poprosiła podobnie, aby radni wydali upoważnienie
Przewodniczącej Rady do wybrania jednego z podanych dwóch wariantów po podjęciu sesji w
paragrafie 8 (podobnie jak wyżej).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła kolejno Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży o przedstawienie opinii o w/w projekcie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, E. 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.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad
w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie kto z radnych jest za upoważnieniem
Przewodniczącej Rady do wyboru daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały (paragraf 8 wybór
wariantu dla Przewodniczącej): 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
11 za, 1 przeciw, 0 wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr LIV/409/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad k) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej
przedstawił Burmistrz Miasta.
Burmistrz poinformował, że na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr III/21/93 z dnia 28
kwietnia 1993r. Gmina Miejska w Chodzieży przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Chodzieskiej. Jednym z jego głównych celów było lobbowanie na rzecz utworzenia powiatu
chodzieskiego. W związku z brakiem od ponad 10 lat wymiernych efektów mających bezpośredni
wpływ na kreowanie zadań Gminy Miejskiej w Chodzieży, związanych także z szeroko rozumianą
realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, a także brak jakiegokolwiek kontaktu z organami
Stowarzyszenia, dalszy udział naszej Gminy w jego strukturach jest bezcelowy. Wystąpienie
Gminy Miejskiej w Chodzieży ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej, nie wiąże się
z konsekwencjami finansowymi.
Burmistrz Miasta powiedział, że działał w tej sprawie w roku 2008, kiedy proszono ówczesną
władzę stowarzyszenia o szereg dokumentacji, sprawozdań, bez skutku do dnia dzisiejszego. Przez
10 lat Stowarzyszenie nie składało żadnych sprawozdań do instytucji, okazało się to teraz, w KRS
nie ma śladu o wyborze nowej władzy Stowarzyszenia, jest wynik zaniedbań ze strony tamtych
władz.
Radny, D. Boberski zapytał, co się stało ze składkami członkowskimi? Czy zarząd stowarzyszenia
pobierał jakieś opłaty z tego tytułu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że to działalność społeczna, więc raczej zarząd nie pobierał
żadnych wynagrodzeń. Władze nie dopełniły podstawowych czynności z likwidacją
stowarzyszenia.
Radny, D. Boberski zapytał, jaką mamy gwarancję tego, co się stało z pieniędzmi.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy. Nie wiadomo, czy zarząd
zrezygnował, co się dalej wydarzyło od 2008r. (wtedy urywa się korespondencja).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr LIV/410/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 8. Projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpatrzenia pisma
zatytułowanego „skarga” z dnia 20 maja 2018r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. E. Siodła,
która jednocześnie przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej rekomendujący pozostawienie sprawy
w aktach sprawy bez rozpoznania.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu oświadczenia:
11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Oświadczenie Nr 10/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Radny D. Boberski poinformował o projekcie fotograficznym MBP, grupie osób, które działają i
biorą w nim udział. Projekt przedstawiania miasta od strony mało znanej. W miniony weekend
odbył się pierwszy spacer fotograficzny w tej dziedzinie.
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. 1930.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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