Protokół Nr LVI/2018
LVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 24 września 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
LVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej 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 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady, Mirosława Kutnik, przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta
w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2028, wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2018 rok oraz wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, p. Ewa Siodła,
poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpoznania skargi z dnia 20 maja 2018 r..
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży, Mirosława Kutnik, przedstawiła
zmieniony porządek obrad. Projekty uchwał w/w wymienione zostaną umieszczone
w punkcie:
- 7c projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2028,
- 7d wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
- 7e wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego.
Zastępca Burmistrza p. Piotr Witkowski dodał następnie, że wnosi o przesunięcie
punktu 4. porządku obrad (Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
Chodzieży) tak, aby znalazł się po punkcie 7. (Podjęcie uchwał).
Przeprowadzono głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych projektów uchwał:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.
Następnie radni głosowali w sprawie przesunięcia punktu 4. w porządku obrad (Sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży) tak, aby znalazł się po punkcie
7. (Podjęcie uchwał)., przez co projekty uchwał znajdują się w punkcie 6:
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15 głosów za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.
W wyniku wprowadzonych zmian przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniu 30 lipca 2018r. oraz 10
września 2018r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lipca 2018r. „bezczynność i zaniechania
Burmistrza Miasta Chodzieży oraz niewykonanie przez Burmistrza Miasta Chodzieży
postanowień SKO w Pile od 2010 roku”,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2018-2028,
c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
d) w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego,
e) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpoznania
skargi z dnia 20 maja 2018 r..
7.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Przewodnicząca Rady, Mirosława Kutnik, poinformowała, że zgodnie z §50 ust.
2 pkt 4 Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży (Uchwała XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 27 czerwca 2013 r.) przekazuje informację o podpisaniu protokołów sesji,
które odbyły się w dniach 30 lipca 2018 r. oraz 10 września 2018 r.
Ad 4. Przewodnicząca Rady, Mirosława Kutnik, przytoczyła treść interpelacji
radnego, p. Piotra Przybyłowskiego, który, w związku z modernizacją szlaku kolejowego
Poznań Gł.-Piła Gł., zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Chodzieży o spowodowanie
usunięcia wyschniętych drzew i zniszczonego ogrodzenia przy ul. Dworcowej.
Treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.
Ad 5. Przewodnicząca Rady, Mirosława Kutnik, odczytała treść odpowiedzi na w/w
interpelację, w której Burmistrz Miasta Chodzieży informuje o propozycji rozważenia przez
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Starostę Chodzieskiego oraz PKP S.A. możliwości uwzględnienia przedmiotowych prac
w ramach realizowanej inwestycji. Od adresatów nie otrzymano dotychczas odpowiedzi. Na
pytanie Przewodniczącej Rady p. Piotr Przybyłowski nie wyraził chęci zabrania głosu
w przedmiotowej sprawie.
Ad 6. Podjęcie uchwał:
Ad a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Ewa Siodła, przedstawiła projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lipca 2018r. „bezczynność i zaniechania Burmistrza
Miasta Chodzieży oraz niewykonanie przez Burmistrza Miasta Chodzieży postanowień SKO
w Pile od 2010 roku”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Brak zgłoszeń ze strony radnych. Mimo nieudzielenia głosu przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży i podkreślenia przez nią tego faktu, głos zabrał
siedzący wśród przybyłych gości mieszkaniec Chodzieży, krytykując odpowiedź na w/w
skargę, jak również członków Rady Miejskiej w Chodzieży i ich pracę. Następnie opuścił
salę.
Przewodnicząca Rady, Mirosława Kutnik, udzieliła głosu radnej Agnieszce Kowalskiej, która
zwróciła uwagę na błędny zapis słowa „Miasta” w tytule i §1. projektu uchwały.
Chęć wypowiedzi w tej sprawie zgłosił także radny, p. Piotr Przybyłowski. Zwrócił się do
Burmistrza Miasta Chodzieży, komentując incydent z udziałem mieszkańca miasta, który
zgłaszał swoje pretensje w niestosownym momencie i w niestosownej formie. Radny Piotr
Przybyłowski odniósł się do obraźliwych słów w/w mieszkańca w kontekście zlikwidowania
Straży Miejskiej.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik,
zamknęła dyskusję na temat w/w projektu uchwały i poprosiła o przegłosowanie go. 15 osób
zagłosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, uznając tym samym skargę z dnia 11
lipca 2018r. za niezasadną.
Uchwała Nr LVI/413/2108 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad b) Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2028.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag. Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła
dyskusję i poprosiła radnych o przystąpienie do głosowania nad podjęciem projektu uchwały:
15 za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LVI/414/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ad c) Kamila Pytlak, Skarbnik Miasta, na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały, po czym zadała p. Kamili Pytlak pytanie dotyczące wydatków na prace
związane z obiektem, w którym mieści się Biblioteka Pedagogiczna.
Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na temat pochodzenia środków na wspomniane prace –
zostały przekazane przez współwłaścicieli obiektu tj. Starostwo Powiatowe i Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na remont dachu.
Brak innych zgłoszeń i zapytań. Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję nad w/w
projektem uchwały i poprosiła o przegłosowanie: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LVI/415/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad d) Skarbnik Miasta, Kamila Pytlak, przedstawiła następnie projekt uchwały w sprawie
wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży wkładu
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję i przystąpiła do przeprowadzenia
głosowania nad podjęciem projektu uchwały w sprawie wniesienia do Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży wkładu pieniężnego na podwyższenie
kapitału zakładowego: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (podczas głosowania
nieobecny radny Piotr Przybyłowski).
Uchwała Nr LVI/416/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad e) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży, Ewa Siodła, została
poproszona o przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej
w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpoznania skargi z dnia 20 maja 2018 r. Przed
przytoczeniem treści w/w projektu zaznaczyła, że dotyczy on wcześniejszego oświadczenia
Rady Miejskiej w Chodzieży o niepodejmowaniu rozpatrywania przedmiotowej sprawy.
Uchwała ma zostać podjęta z uwagi na wskazanie Wojewody Wielkopolskiego.
Po odczytaniu treści w/w projektu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława
Kutnik, otworzyła dyskusję. Nie było zgłoszeń. Dyskusja została zamknięta przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady poprosiła o głosowanie nad w/w projektem uchwały: 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu (podczas głosowania nieobecny radny Piotr Przybyłowski).
Uchwała Nr LVI/417/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ad 7. W związku ze zrealizowaniem punktu 6. przyjętego porządku obrad,
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży,
p. Jacka Gursza, o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (treść sprawozdania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Mirosława Kutnik, poprosiła następnie Burmistrza Miasta
o ocenę uroczystości otwarcia obiektów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży, jako że
jest to znacząca sprawa.
Burmistrz odpowiedział, że wielokrotnie mówił o zakończeniu inwestycji w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Chodzieży. Stwierdził, że Szkoła została zmieniona dla dzieci, a otwarte
obiekty (sala, boisko) stanowią dla nich ciekawą ofertę. Wspomniał o przeprowadzonych
zajęciach w salach minicentrum nauki i kreatywności. Uroczystość otwarcia, podobnie jak
ofertę Szkoły po zmianach, podsumował jako wywołującą radość zarówno u dzieci jak
i innych uczestników spotkania w dn. 21 września br..
Następnie z pytaniem do Burmistrza Miasta, p. Jacka Gursza, zwrócił się radny, p. Wojciech
Redziak: czy jest możliwość wyposażenia wszystkich przystanków komunikacji miejskiej
w pojemniki na śmieci?
Burmistrz Miasta powiedział, że większość przystanków jest wyposażona w śmietniki, choć
nie takie same, jak te, które pojawiły się w mieście (duże, czarne). Dodał również, że
wymiana wiat na przystankach pozwoli codziennie opróżniać znajdujące się przy nich
pojemniki na śmieci. W związku z przystankami komunikacji miejskiej zaznaczył też, że
zostały podjęte działania mające na celu usunięcie wadliwych (powyginanych) desek w
wiatach przystankowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Wiceprzewodniczącej Rady, p. Beacie
Chmielewskiej, która zapytała Burmistrza Miasta o to, kiedy pojawią się dodatkowe wiaty na
wskazanych wcześniej przystankach.
Burmistrz Miasta, p. Jacek Gursz, poprosił o odpowiedź w tym temacie Naczelnika Wydziału
Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży - p. Zbigniewa Bieleckiego, który
powiedział, że do 15 października 2018 r. mają pojawić się trzy kolejne wiaty: „Szkoła Nr 1,
ul. Siejaka i Nowy Kościół”.
Nie skierowano kolejnych pytań i uwag do Burmistrza Miasta.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady, p. Dariusz Boberski, zaprosił wszystkich na spacer fotograficzny
w Chodzieży w dniu 6 października 2018 r., przedstawił plan spotkania i wymienił patronów
wydarzenia: Burmistrza Miasta Chodzieży, Chodzieski Klub Gospodarczy, Bibliotekę
Miejską w Chodzieży i Chodzieski Dom Kultury.
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Następnie Burmistrz Miasta Chodzieży, p. Jacek Gursz, opowiedział o planowanym
w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego koncercie, który ma
odbyć się 6 października 2018 r. w kościele pw. św. Floriana w Chodzieży. Tematem
koncertu będą pieśni patriotyczne i religijne. Burmistrz Miasta podziękował jednocześnie
proboszczowi parafii, ks. Ireneuszowi Szypurze, za wyrażenie zgody na to, aby koncert odbył
się w w/w kościele – jest to miejsce w sposób szczególny podkreślające tematykę wydarzenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik, wyraziła wdzięczność za pomoc
Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, p. Lucynie Siminiak,
w zorganizowaniu spotkania mieszkańców z „osiedla Reymonta”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik, podziękowała za przybycie
i uczestnictwo w sesji. Na tym posiedzenie zakończono. Sesję rozpoczęto o godz. 1700,
zakończono o godz. 1800.

Protokołowała:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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