Protokół Nr LVII/2018
LVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 października 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

LVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej p. Mirosława Kutnik, która stwierdziła obecność 15 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik poinformowała uczestników sesji, iż „na
mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja
obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.chodziez.pl i na stronie internetowej www.chodziez.pl.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Chodzieży - ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64 – 800 Chodzież.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pełna klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych, umieszczona jest przy wejściu na salę sesyjną (na drzwiach)
oraz dostępna na stronie internetowej miasta - www.chodziez.pl”.
Następnie Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik powitała osoby obecne na posiedzeniu:
Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza, Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży
p. Piotra Witkowskiego, radnych, mieszkańców miasta Chodzieży oraz gościa szczególnego –
p. Henryka Koźlarka.
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta
Chodzieży w sprawie uzupełnienia porządku obrad o:
- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2018-2028,
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2018 rok,
- projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
- projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w Uchwale Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży, p. Mirosława Kutnik, przedstawiła, celem
przegłosowania, zmieniony porządek obrad. Radni nie zgłosili uwag.
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Przeprowadzono głosowanie (przez podniesienie ręki) nad wprowadzeniem dodatkowych
projektów uchwał: 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 protokołu sesji odbytej w dniu 24 września 2018r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych
radnych Rady Miejskiej w Chodzieży.
8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników
i kierowników jednostek.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Chodzieży na 2019 rok”,
b) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Chodzieży na
2019 rok”,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
d) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży,
e) w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2018-2028,
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
h) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
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i) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr
XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016 r.
10. Wystąpienie Burmistrza Miasta Chodzieży na temat działalności w latach 2014-2018.
11. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży z działalności
Komisji za 2018r.
12. Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży w latach 2014-2018 przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Przewodnicząca Rady, p. Mirosława Kutnik, poinformowała, 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.), o podpisaniu protokołu sesji, która odbyła się w dniu
24 września 2018 r.
Ad 4. Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik poprosiła Burmistrza Miasta
Chodzieży p. Jacka Gursza o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej od
dnia sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 24 września 2018r. Wśród omówionych przez
Burmistrza Miasta przedsięwzięć i aktywności znalazły się:
- spotkania z mieszkańcami Chodzieży w ramach pikników osiedlowych, podczas których
poruszano m.in. kwestię przyszłorocznego budżetu miasta, problemów dostrzeganych przez
mieszkańców,
- organizacja „dnia bez samochodu”, w którym uwagę poświęcono również rowerom
miejskim „Chromek”,
- festyny, pikniki, organizowane przez Urząd oraz Stowarzyszenia, których przykładem jest
zorganizowany pierwszy raz w Chodzieży „zlot Food Trucków”,
- wydarzenia związane z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego: premiera filmu
„Powstanie Wielkopolskie. Bitwa o Chodzież”, budowa kwatery powstańczej na cmentarzu,
patriotyczna gala w kościele pw. św. Floriana,
- spacer fotograficzny (Scott Kelby's Worldwide Photowalk) – pierwszy raz zorganizowany
na terenie Chodzieży, m.in. dzięki wsparciu radnego p. Dariusza Boberskiego,
- inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku,
- przyznanie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pięciu nagród Burmistrza - nauczycielom,
którzy, wraz ze swoimi uczniami, osiągnęli w ciągu mijającego roku najlepsze wyniki,
- przyjęcie rodziny repatriantów z Kazachstanu,
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- Akademia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży związana z Dniem Edukacji
Narodowej,
- tydzień spotkań, uroczystości, związanych z obchodami
Wielkopolskiego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chodzieży,

100-lecia

Powstania

- spotkanie z mieszkańcami Chodzieży, zainicjowane przez radnego p. Piotra
Przybyłowskiego, współorganizowane przez Enea S.A. - „Bądź świadomym konsumentem”,
- otrzymanie dofinansowania na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży z tzw.
funduszu bezpieczeństwa,
- spotkanie z zarządem Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w celu przedyskutowania
nowego projektu, ukierunkowanego na pomoc ludziom, który może być realizowany już od
przyszłego roku,
- Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania – ostatni etap oceny projektów zgłoszonych
do realizowania: ścieżka edukacyjna nad Jeziorem Strzeleckim, schody do Jeziora
Strzeleckiego, ogrodzenie stanic nad Jeziorem Miejskim, plac zabaw w Parku księdza doktora
Janusza Ostrowskiego, imprezy plenerowe w 2019r.,
- prace Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, związane
z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej,
- rozbudowywanie sieci wodociągowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży, znajdowanie nowych odbiorców przez Miejską Energetykę Cieplną
w Chodzieży, dbanie o sprawne działanie nowych autobusów i miejskich rowerów przez
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Chodzieży,
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży i w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Chodzieży,
- zakończenie remontów chodników i dróg: ul. Łąkowa, ul. Władysława Reymonta,
ul. Stanisława Małachowskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Polna, ul. Juliusza Słowackiego,
ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Ogrodowa, ul. Franciszka Buszczaka, ul. Leopolda Staffa,
ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Kornela Makuszyńskiego, os. Leśne,
- rozpoczęcie remontów na ulicach: Nowa, Zamkowa,
- rozstrzygnięcie przetargów na remont chodników na ulicach: Romana Drewsa, Ignacego
Łukasiewicza, II cz. Łąkowej,
- remont nawierzchni przy Urzędzie Stanu Cywilnego,
- budowa toalety w Parku księdza doktora Janusza Ostrowskiego,
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- opóźniona, ze względu na problem z firmami wykonawczymi, przebudowa skweru przy
tablicy ogłoszeń w sąsiedztwie kolegiaty św. Floriana w Chodzieży – ostatecznie wybrano
firmę, która powinna zacząć prace w następnym tygodniu,
- informacja o sukcesie Chodzieży w zakresie pozyskiwania środków i rozliczania projektów
unijnych – z wynikiem 574zł 84 gr na mieszkańca miasto jest liderem w północnej
Wielkopolsce,
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz wyróżnił działalność gościa
uczestniczącego w posiedzeniu – prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych Zielony
Zakątek p. Henryka Koźlarka – oraz podziękował mu za to, że jako zdobywca odznaki
honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” jest również ambasadorem miasta
Chodzieży. Prezes ROD p. Henryk Koźlarek w odpowiedzi stwierdził, że po ponad
pięćdziesięciu latach służby dla ogrodów działkowych „czas na odpoczynek”, a efekty jego
pracy to również zasługa „wielu działkowców, wielu prezesów”. Wspomniał o tym, że
Chodzież była pierwszym miejscem w Wielkopolsce, w którym stworzono kolegium
prezesów, a obecnie funkcjonuje tu dziewięć ogrodów (1270 działek). Podziękował za
zaproszenie i gratulacje.
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz, przypominając w/w sukcesy w realizacji
inwestycji, podziękował następnie Skarbnikowi Miasta p. Kamili Pytlak. Uznał również
zasługi Sekretarza Miasta p. Honoraty Niemiro, której doświadczenie, energia i opanowanie
pozwalają zorganizować wybory do jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z nowymi
zasadami.
W związku z tym, że LVII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży ma być ostatnią w tej kadencji,
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz podziękował wszystkim za zaangażowanie,
współpracę, zrozumienie. Podkreślił jednocześnie, że przyjęty system działania doprowadził
do tego, że spełniona została obietnica : „Pieniądze do Chodzieży wrócą na czas”, a założenia
i plany dotyczące remontów jezdni i chodników można uznać za wykonane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Mirosława Kutnik udzieliła głosu radnemu p. Piotrowi
Przybyłowskiemu, który skierował do Burmistrza Miasta p. Jacka Gursza pytanie o szczegóły
w sprawie projektu omawianego z Chodzieskim Klubem Gospodarczym oraz o remont
nawierzchni przy Urzędzie Stanu Cywilnego (czy jest szansa, aby w ramach prowadzonych
robót wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych?).
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz odpowiedział, że wspomniany projekt ma być kontynuacją
projektu obecnie realizowanego, związanego ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych,
fizjoterapii. Projekt dotyczy przede wszystkim seniorów, jednak trudno w tym momencie
określić dokładnie, kiedy zostanie rozpoczęty i jak długo będzie trwał. Następnie Burmistrz
Miasta odniósł się do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych – byłoby to bardzo
kosztowne, jednak istnieją już plany remontu całego Urzędu Stanu Cywilnego. Nie udało się
tego obiektu wprowadzić do programu związanego z termomodernizacją, dlatego należy
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czekać na „moment, w którym będziemy mogli mówić o całym kompleksowym remoncie
Urzędu Stanu Cywilnego”.
Następnie głos zabrał radny p. Wojciech Redziak. Zapytał o projekt rewitalizacji obejmujący
ul. Stefana Żeromskiego – kto jest jego autorem i czy mieszkańcy mają możliwość wglądu do
tego projektu?
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz uznał, że autorami projektu można określić samych
mieszkańców miasta, którzy chcieli uczestniczyć w konsultacjach. Projekt jest efektem dwóch
lat prac, konsultacji, „spacerów studyjnych”, uwag mieszkańców i zespołu ds. rewitalizacji.
Projekt został już złożony, zatem nie można uwzględnić kolejnych uwag, ale istnieje
możliwość wglądu do jego ostatecznej treści. Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz dodał, że
projektantem „od strony architektonicznej” była firma ArchiCe z siedzibą w Szczecinie, która
wygrała przetarg na przygotowanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego,
opracowanie studium i złożenie wniosku. 31 października ma ukazać się lista rankingowa
dotycząca projektu – będzie można go konsultować i omawiać.
Ad 5. Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik poinformowała, że w okresie
międzysesyjnym radni nie złożyli interpelacji.
Następnie o głos poprosił radny p. Piotr Przybyłowski, który zapytał o odpowiedź od PKP
w związku z jego wcześniejszą interpelacją.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz zapewnił, że gdyby odpowiedź wpłynęła,
trafiłaby niezwłocznie do zainteresowanego radnego.
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady
p. Dariuszowi Boberskiemu. Jego pytanie dotyczyło bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską w dniu 1 listopada – czy akcja będzie kontynuowana?
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz potwierdził, że akcja wynika z obowiązującej uchwały.
Oprócz tego przejazdy będą darmowe także w dzień wyborów samorządowych tj.
21 października br.
Głos zabrał radny p. Ryszard Poznański. Odnosząc się do otrzymanego w materiałach rejestru
zabytków zapytał o „zginięcie” tzw. nastawni z ulicy Fabrycznej – czy jest to zjawiskiem
normalnym, że zabytek może być tak nagle rozebrany?
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz stwierdził, że nastawnia nie była uznana za zabytek – była
wpisana nie do rejestru, a do ewidencji. „Nastawnia nie była naszym majątkiem”, a to
działanie, związane z przebudową linii kolejowej, zostało zaplanowane w projekcie inwestora
i wykonawcy inwestycji przy zachowaniu odpowiednich procedur.
Radny p. Ryszard Poznański dodał, że w w/w miejscu postawiona została nowa nastawnia –
„szary blaszak”, który zasłania widok przejeżdżającym pojazdom. Utrudnione jest przez
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to zauważenie przez kierowców nadjeżdżających pojazdów szynowych, podczas gdy tzw.
szlaban pozostaje niesprawny. Czy w tej sprawie zostaną podjęte działania?
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz podkreślił, że „nie jest to nasza inwestycja, więc nie mamy
na nią wpływu”, a on sam jako Burmistrz Miasta nie był stroną w konsultowaniu projektu.
Przyznał, że nie jest zadowolony z takiego rozwiązania, ale odpowiedzialność leży wyłącznie
po stronie inwestora i projektantów. Oprócz tego przy remoncie, mimo działań Burmistrza
Miasta w tym kierunku, nie wzięto pod uwagę likwidacji betonowego płotu i wycięcia
suchych drzew znajdujących się na obszarze, których dotyczy inwestycja. Zapytania do PKP
pozostają często bez odpowiedzi, wobec czego Burmistrz Miasta pozostaje bezsilny.
Radny p. Wojciech Redziak zwrócił się z kolejnym pytaniem do Burmistrza Miasta p. Jacka
Gursza – czy istnieje możliwość opracowania mapy szlaków pieszych, rowerowych
i konnych, które zostały oznakowane w okolicznych lasach?
Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz powiedział, że uczyniono już „pierwszy krok” w tej sprawie
– wspólnie z Nadleśnictwem Podanin i Gminą Wiejską Chodzież przekazano środki na
oznakowanie szlaków. Opracowanie mapy będzie możliwe, kiedy włączą się w to działanie
podmioty odpowiedzialne za przedmiotowe lasy, jako że do nich należy przeważająca część
ich obszaru. Prowadzono już w tej sprawie rozmowy, jednak nie zostały one do tej pory
sfinalizowane. Być może uda się wykorzystać w tym celu środki Lokalnej Grupy Działania,
podobnie jak przy opracowaniu materiałów promocyjnych (książek i folderów) dotyczących
miasta.
Ad 6. Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik poinformowała, że nie udzielono
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z uwagi na to, że, jak wspomniano wcześniej,
żadnych w okresie międzysesyjnym nie wnieśli.
Ad 7. Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik poinformowała, że radni Rady
Miejskiej w Chodzieży złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. O uwagach Urzędu
Skarbowego poinformowano osoby, których dotyczyły.
Ad 8. Burmistrz Miasta Chodzieży poinformował, że wszyscy pracownicy
i kierownicy jednostek zobowiązani do tego, żeby złożyć oświadczenie majątkowe, uczynili
to w terminie. Pojawiło się kilka uwag, o których poinformowane zostały zainteresowane
osoby, aby uniknąć błędów w przyszłości. Poprosił także, aby zwrócić uwagę na wszystkie
wymagane elementy oświadczeń, jako że są one coraz bardziej szczegółowe. Zaproponował,
aby przeprowadzić kolejne szkolenie z zakresu wypełniania oświadczeń majątkowych.
Ad 9. a) Kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży p. Romana Otto przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Chodzieży na 2019 rok”.
Poprosiła o przyjęcie naniesionych poprawek, zgodnie z którymi zmienia się:
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- w §1 zdanie „Założenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Chodzieży na 2019 rok i ogólne cele zakładają” na „Założenia i główne cele
Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Chodzieży
na 2019 rok”,
- w §6 rok „2018” na „2019”.
Brak zgłoszeń radnych w otwartej przez Przewodniczącą Rady p. Mirosławę Kutnik dyskusji.
W głosowaniu poprzez podniesienie ręki radni zdecydowali o wspólnym głosowaniu nad
projektem uchwały i zgłoszonymi poprawkami: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu. Następnie przy użyciu terminali przeprowadzono właściwe głosowanie nad przyjęciem
w/w uchwały: 15 osób zagłosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Wyniki głosowania oraz Uchwała Nr LVII/418/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad b) Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chodzieży p. Romana Otto przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Chodzieży na
2019 rok”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik powiedziała, że przedmiotowy projekt
uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w
Chodzieży w dniu 15 października 2018 r., podczas których został również przegłosowany.
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik otworzyła następnie dyskusję nad w/w projektem.
W związku z brakiem zgłoszeń poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie wyników wspomnianego głosowania (opinii komisji):
- p. Eugeniusz Lasota przedstawił wyniki głosowania przez Komisję Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Ochrony Środowiska: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- p. Ewa Siodła przedstawiła wynik głosowania Komisji Rewizyjnej: 3 głosy za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu,
- p. Michał Kozioł przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Finansów: 6 osób za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- p. Jarosław Górski przedstawił wyniki głosowania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Wyniki głosowania oraz Uchwała Nr LVI/419/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad c) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży p. Monika Łukomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
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na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Dodała, że przedmiotowa nieruchomość nie może stanowić samodzielnej
działki budowlanej ze względu na brak dostępu do drogi publicznej. Jeden z właścicieli
nieruchomości sąsiednich wystąpił z wnioskiem o jej sprzedaż. Nieruchomość może zostać
sprzedana w drodze przetargu ograniczonego właścicielom działek sąsiednich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik, otworzyła dyskusję na temat w/w
projektu uchwały. Głos zabrali przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży, które
odbyły wspólne posiedzenie w dniu 15 października 2018 r.:
- p. Ewa Siodła przedstawiła wynik głosowania Komisji Rewizyjnej: 3 głosy za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się od głosu,
- p. Jarosław Górski przedstawił wyniki głosowania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- p. Eugeniusz Lasota przedstawił wyniki głosowania przez Komisję Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Ochrony Środowiska: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- p. Michał Kozioł przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Finansów: 6 osób za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Brak innych zgłoszeń i zapytań. Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję nad w/w
projektem uchwały i poprosiła o przegłosowanie go: 14 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr LVII/420/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży wraz z wynikami głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad d) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży p. Monika Łukomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.
Zwróciła uwagę na znaczenie uchwały dla polityki przestrzennej miasta. Zmiana studium ma
na celu umożliwienie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Chodzieży. Jest
również kluczowa dla poprawności polityki rozwoju miasta pod względem planistycznym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik zaznaczyła, że po dyskusji nad w/w
projektem podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 15
października 2018 r. radni zgłosili niezbędne do wprowadzenia zmiany. Przedstawiony został
projekt II, który te zmiany uwzględnia. Następnie otworzyła dyskusję.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Beata Chmielewska, podkreślając, że
studium nie jest aktem prawa miejscowego – stanowi dokument będący „drogowskazem”,
określający kierunki, założenia i możliwości rozwoju. Mimo uwag, które zgłoszono podczas
omawiania projektu na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w dniu
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15 października 2018 r., należy uznać przedmiotowy projekt za bardzo dobrze przygotowany
pod względem merytorycznym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję i przystąpiła do przeprowadzenia
głosowania nad podjęciem omówionej uchwały: 15 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr LVII/421/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży wraz z wynikami głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad e) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży p. Maciej Strzeliński przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
W ramach dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Mirosława Kutnik poprosiła
przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży o przedstawienie opinii
wypracowanych podczas posiedzenia w dniu 15 października 2018 r., podczas którego
omawiano w/w projekt:
- p. Ewa Siodła przedstawiła wynik głosowania Komisji Rewizyjnej: 3 głosy za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu,
- p. Michał Kozioł przedstawił wynik głosowania Komisji Budżetu i Finansów: 6 osób za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu,
- p. Jarosław Górski przedstawił wyniki głosowania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
- p. Eugeniusz Lasota przedstawił wyniki głosowania przez Komisję Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Ochrony Środowiska: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem przedmiotowej uchwały: 15 osób głosowało za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad f) Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Mirosława Kutnik poprosiła Skarbnika Miasta
p. Kamilę Pytlak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2028 oraz zgłoszonych
autopoprawek. Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak omówiła również szczegółowo
wprowadzone zmiany dotyczące projektu ERASMUS, przeniesienia serwerowni, „Akademii
Wiedzy Koniecznej”, projektu SPINka oraz program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego.
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Poprzez podniesienie ręki radni przegłosowali przyjęcie poprawek: 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przegłosowano projekt: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad g) Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak przedstawiła kolejny projekt uchwały - w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok – również
zaczynając od zgłoszonych pisemnie autopoprawek.
Brak zgłoszeń w dyskusji.
Poprzez podniesienie ręki przegłosowano przyjęcie autopoprawki: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przegłosowano przyjęcie uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr LVII/424/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad h) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży p. Monika Łukomska przedstawiła projekt II uchwały w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza wykazała, że obowiązujące
studium jest nieaktualne, dlatego konieczne jest sporządzenie dokumentu z aktualnymi
danymi, aby można było realizować politykę społeczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Należy zmienić również plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na
nieobowiązującej już ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Brak zgłoszeń w dyskusji otwartej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej p. Mirosławę
Kutnik.
Przystąpiono do głosowania: 14 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr LVII/425/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad i) Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Grusz przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr
XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016 r.
Radni nie zgłosili pytań i uwag.
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Przeprowadzono głosowanie nad w/w projektem uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LVII/426/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Po wyczerpaniu punktu 9. porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chodzieży p. Mirosława Kutnik zarządziła przerwę, która trwała od godziny 18 28 do
godziny 1834.
Ad 10. Na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży p. Mirosławy Kutnik
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz podsumował swoją działalność w latach 20142018. Określił ostatnie lata jako czas ciężkiej pracy, dzięki której były to lata „fantastyczne
dla naszego miasta”. Ostatnia kadencja stanowiła kolejny etap zmian, które trwają od 12 lat.
Początek 2015 roku był czasem oczekiwania – na fundusze i projekty unijne. Zaczęto pracę
nad dokumentami niezbędnymi w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych. „To nie
Jacek Gursz budował chodniki, zdobywał na nie środki, kupował autobusy, tylko cały zespół
ludzi. Ciężką pracą, zaangażowaniem, poświęceniem, a przede wszystkim świadomością, że
robimy to dla dobra wspólnego – te wartości nam przyświecały”. Spośród efektów tych
działań wyszczególnił:
- kwestię mobilności miejskiej: 300 bezpłatnych miejsc parkingowych, prawie 10 km
chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, nowe przystanki autobusowe, energooszczędne
autobusy (w tym jeden elektryczny), centra przesiadkowe, rowery miejskie (których
znaczenie dla mieszkańców miasta można porównać do budowy promenady przy Jeziorze
Miejskim),
- starania o zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania miasta, związane m.in.
z zapowiadanym wzrostem cen energii (modernizacja linii energetycznych, lamp, tworzenie
programów dotyczących niskiej emisji, zakup nowoczesnych autobusów, przeprowadzenie
termomodernizacji budynków szkół i przedszkola),
- finalizowanie „wyzwań” dla Chodzieży związanych z oświatą: modernizacja systemów
grzewczych, elektrycznych, remonty sal w szkołach (komputerowe, chemiczna,
gimnastyczne),
- dbałość o budynki oddane w dzierżawę (budynki przedszkoli) oraz obiekty służące
aktywności sportowej i rekreacyjnej (np. stok narciarski),
- zwiększający się z roku na rok budżet, coraz większe możliwości inwestycyjne, spadek
wartości zadłużenia – efekt konsekwentnie realizowanej polityki finansowej,
- projekty „ukierunkowane na człowieka”, w których realizacji miasto jest partnerem,
np. klubiki dziecięce, oddziały żłobkowe,
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- współpraca z podmiotami i kontakty zagraniczne: Starostwo Powiatowe w Chodzieży
(przekazanie środków na remonty m.in. chodników), Gmina Wiejska Chodzież (budowa drogi
– ul. Zaciszna), firma Mudeung, inwestorzy centrum Vendo Park,
- inwestycje Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży sp. z o.o., rozwój Miejskiej
Energetyki Cieplnej w Chodzieży sp. z o.o., działalność Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Chodzieży sp. z o.o. związana ze wspomnianą wcześniej mobilnością, wykorzystanie
środków Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- akcje sprzyjające
współodpowiedzialności,

zmianie

mentalności

mieszkańców,

budujące

poczucie

- otwarcie działalności Centrum Animacji Rewitalizacji w Chodzieży, Centrum Aktywności
Seniora w Chodzieży,
- wysoki poziom pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
podawany był jako jednostka wzorowo wdrażająca program 500+, oprócz tego realizuje
programy unijne ukierunkowane na pomoc podopiecznym,
- aktywność społeczna mieszkańców, inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenia
(powołanie Koła Gospodyń Miejskich, ceramiczny „street art.”, działalność grupy
młodzieżowej z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej),
- nowy sposób „komunikowania się” z mieszkańcami: pikniki osiedlowe, konsultacje,
warsztaty plenerowe, spacery studyjne,
- stworzenie boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, sprzyjających wzrostowi
aktywności fizycznej mieszkańców oraz integracji, zakup sprzętu dla stowarzyszeń
związanych ze sportem (np. żeglarstwo),
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej – utworzenie nowej plaży przy Jeziorze Miejskim,
oznakowanie szlaków rowerowych, publikacje podkreślające walory miasta i jego okolicy,
- nadanie patronatu św. Floriana miastu Chodzieży, przyjęcie hejnału miasta, finansowanie
wydawnictw historycznych, filmu „Powstanie Wielkopolskie. Bitwa o Chodzież”,
dofinansowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności, przebudowy kwatery powstańczej na
cmentarzu, powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, 25-lecie współpracy Chodzież-Nottuln, badania archeologiczne (które
rzucają nowe światło na historię Chodzieży), zakupienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
kodeksu praw i przywilejów obowiązujących w mieście (z 1768 roku), „obrona” murów
zamku, które zostały wkomponowane w centrum Vendo Park,
- rosnące znaczenie Chodzieży w Wielkopolsce – o czym świadczą opinie osób, które do
Chodzieży przyjeżdżają lub wracają po kilkuletniej nieobecności,
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- „przeobrażenie” Zakładu Obsługi Miejskich Placówek Oświaty w Miejskie Centrum Usług
Wspólnych, które wiąże się ze zmniejszeniem kosztów i zwiększeniem skuteczności,
- inwestycje związane ze sportem – budowa szatni dla Polonii Chodzież, remont Orlika,
remont skate parku, dbałość o otoczenie basenu, promenady,
- wysoka jakość usług świadczonych przez urzędników,
- rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
Za te osiągnięcia Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz podziękował Radzie Miejskiej,
współpracownikom, pracownikom podległych jednostek. Dodał też, że powstały dokumenty
stanowiące podstawę do dalszego rozwoju w przyszłości: strategia rozwoju miasta, program
rewitalizacji, programy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Kolejne lata poświęcone
będą m.in. realizacji zapowiadanych inwestycji, a opracowane dokumenty pozwolą „na dobre
wejście w następny okres finansowania unijnego”. Następnie ponownie podziękował
wszystkim za wspólny wysiłek i zaangażowanie, dzięki którym „kończymy kadencję 20142018 z podniesioną głową i z dużym uśmiechem na twarzy”. „Nawiązujemy do tych czasów,
kiedy Chodzież była mistrzem gospodarności”, „była stawiana za wzór”. Żeby utrzymać taki
poziom rozwoju, nie można dopuścić do zastoju. Ostatnie lata pracy są zobowiązaniem –
„żeby nie obniżać poprzeczki”. Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz zakończył tę część
wypowiedzi życzeniami dla Chodzieży i jej mieszkańców – aby kolejna kadencja była równie
dla nich dobra. Następnie ponownie podkreślił znaczenie inicjatyw i działalności
stowarzyszeń, które „współtworzą codzienne życie Chodzieży”. Oprócz tego podkreślił wagę
działania jednostek w sukcesie grupy. Następnie podziękował mediom, które pokazywały
prawdę na temat działań w mieście i zapewniały konstruktywną krytykę. Podsumowaniem
podziękowań było wręczenie kwiatów Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży
p. Mirosławie Kutnik.
Ad 11. W ramach kolejnego punktu porządku posiedzenia zgłaszali się
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży celem przedstawienia sprawozdania
z działalności Komisji w roku 2018.
Pierwszy zabrał głos Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Chodzieży p. Jarosław Górski – komisja całkowicie wykonała zaplanowane na
2018 rok zadania.
Następnie zgłosił się p. Michał Kozioł – jako Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży omówił efekty pracy Komisji. Poinformował, że
Komisja zrealizowała działania zaplanowane oraz pracowała nad sprawami bieżącymi.
Przewodniczący p. Eugeniusz Lasota podsumował pracę Komisji Gospodarki Mieniem
Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chodzieży.

14

Przewodnicząca p. Ewa Siodła przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
Treść sprawozdań Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży z działania w 2018 r. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 12. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży p. Mirosława Kutnik
podsumowała pracę Rady Miejskiej w VII kadencji - latach 2014-2018. Wspomniała pierwsze
posiedzenie Rady w składzie, który nie uległ zmianie od tego czasu. Mówiła o pracy Komisji
Rady Miejskiej, działaniach radnych m.in. w tworzeniu programów związanych z rozwojem
miasta. Podsumowała liczbę i charakter posiedzeń Rady Miejskiej w Chodzieży oraz
podjętych uchwał. Poinformowała o liczbie dyżurów, podczas których radni byli dostępni
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży dla mieszkańców miasta. Wymieniła rodzaje inicjatyw,
w których radni brali udział, oraz osoby, z którymi współpracowali w ramach
podejmowanych działań. Podziękowała również tym osobom za życzliwość, cierpliwość,
krytyczne uwagi, dyskusje, dobre rady, a radnym życzyła sukcesów w dalszej działalności –
również tej niezwiązanej z pracą samorządu.
Treść podsumowania VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży w latach 2014-2018 przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
O głos poprosił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz. Wymienił radnych,
którzy nie zdecydowali się na udział w wyborach na członków Rady Miejskiej w kolejnej
kadencji i podsumował ostatnie lata współpracy z nimi. Podkreślił, że zaszczytem było
„czerpanie z mądrości” radnej p. Beaty Chmielewskiej, podziękował „za każde słowo”
i przyznał, że trudno mu pogodzić się z jej decyzją o niekandydowaniu w najbliższych
wyborach samorządowych. Powiedział, że radnego p. Ryszarda Hulidę wyborcy zapamiętają
jako skutecznego, przyzwoitego. Następnie zwrócił uwagę na sprawność w przewodniczeniu
Komisjom radnych p. Eugeniusza Lasoty i p. Jarosława Górskiego - liczyli się ze zdaniem
innych, jednak nie ulegali im. Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz ponownie odniósł się do
współpracy z członkami Rady Miejskiej - „Potrafiliśmy myśleć wspólnie, ale tak pięknie się
również różnić”. Określił radnych VII kadencji jako dobrych doradców i nauczycieli, za co
również im podziękował. W ramach tych podziękowań Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz,
Zastępca Burmistrza p. Piotr Witkowski oraz Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik
wręczyli upominki wszystkim radnym. Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz podkreślił jednak
wcześniej, że najważniejsza jest wdzięczność mieszkańców Chodzieży. Przewodnicząca Rady
Miejskiej p. Mirosława Kutnik wraz z Wiceprzewodniczącymi p. Beatą Chmielewską i
p. Dariuszem Boberskim w imieniu Rady Miejskiej w Chodzieży wręczyli kwiaty
Burmistrzowi Miasta p. Jackowi Gurszowi, dziękując za współpracę, życzliwość, dobrą
organizację pracy. Następnie na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży zabrzmiał
hejnał miasta.
Ad 13. W ramach wolnych wniosków i informacji o głos poprosiła
Wiceprzewodnicząca Rady p. Beata Chmielewska. W ramach podsumowania swojej pracy
w samorządzie podziękowała urzędnikom, którzy „kładli fundament” pod decyzje Rady –
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szczególnie pracownikowi ds. obsługi Rady Miejskiej w Chodzieży p. Natalii Wierzbickiej,
za spokój i profesjonalizm, oraz p. Małgorzacie Jankowskiej. Wymieniła również dyrektorów
placówek, prezesów spółek, radnych – wspólne osiąganie kompromisów najlepszych dla
miasta. W podziękowaniach wyróżniła Burmistrza Miasta p. Jacka Gursza, wyrażając
wdzięczność za współpracę i wsparcie w pracy dla wspólnego dobra. Doceniła zaufanie, jakie
trzykrotnie (na trzy kadencje) okazali jej w wyborach mieszkańcy miasta Chodzieży. „Nigdy
nie obawiali się przychodzić, pytać, rozmawiać” – z czego można było wyciągnąć ważne
wnioski. „Chodzieżanie to są mieszkańcy naszego miasta – nie wyborcy”.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Dariusz Boberski powiedział, że Rada
Miejska to klub radnych, który nie jest „skostniałym organem”. Zapewnił o poważnym
i rzetelnym podejściu radnych do sprawowanej funkcji i obowiązków. „Sami sobie byliśmy
opozycją”, co jeszcze bardziej mobilizowało do pracy. „To była najlepsza kadencja Rady
i Burmistrza dla naszego miasta”. „To był okres, podczas którego nie braliśmy kredytów,
a budżet roczny zamykaliśmy prawie dwukrotną wartością początkową. „Jeszcze bardziej
radykalnie zmienił się wizerunek naszego miasta”. „Najważniejsze, że naszą pracę
dostrzegają mieszkańcy naszego miasta i odwiedzający nas goście”. Wiceprzewodniczący
Rady p. Dariusz Boberski podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek
miejskich, za wyrozumiałość, cierpliwość, współpracę, oraz Burmistrzowi Miasta p. Jackowi
Gurszowi za efektywną pracę mimo odmiennych często opinii. W podziękowaniach wymienił
również pracownika ds. obsługi Rady Miejskiej w Chodzieży p. Natalię Wierzbicką, za jej
zaangażowanie, oraz pozostałych członków Rady Miejskiej, ze szczególnym wyróżnieniem
Przewodniczącej Rady p. Mirosławy Kutnik. Podkreślił także znaczenie, jakie miało dla
radnych zaufanie i wsparcie okazane przez mieszkańców Chodzieży. Dodał, że działalność
klubu radnych zamyka „z nadzieją i wiarą”.
Radny p. Eugeniusz Lasota oznajmił, że postanowił zakończyć pracę w samorządzie,
w związku z czym podziękował za współpracę radnym, z którymi „czuł się jak w rodzinie”
(szczególnie Przewodniczącej Rady p. Mirosławie Kutnik), pracownikom Urzędu, jednostek
– nigdy nie spotkał się z odmową udzielenia pomocy. Burmistrzowi Miasta p. Jackowi
Gurszowi podziękował za zaufanie i możliwość wykonywania pracy dla Chodzieży. Wyróżnił
zasługi pracownika ds. obsługi Rady Miejskiej w Chodzieży p. Natalii Wierzbickiej, której
sumienność zapewniała Radzie sprawną pracę. Dodał także podziękowanie za zaufanie
okazane przez wyborców.
Radna p. Agnieszka Kowalska podsumowała mijające cztery lata kadencji jako czas wielu
działań i pełnego zaangażowania w ważne projekty, które pokazują zmiany, jakie zaszły
w mieście. To „szereg inicjatyw, z których dziś wszyscy możemy być dumni”. Podziękowała
mieszkańcom Chodzieży, oraz radnym – za wyrozumiałość, współpracę przy podejmowaniu
wielu trudnych decyzji, kluczowych dla rozwoju miasta i jego mieszkańców. Życzyła im
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a kandydatom w najbliższych
wyborach samorządowych – ponownego zdobycia mandatu radnego.
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Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz ponownie poprosił o głos, aby
uhonorować przybyłych na posiedzenie członków Uczniowskiego Klubu Sportowego
Delfinek – za wieloletnie osiągnięcia, a szczególnie zdobycie w ostatnim czasie przez
„juniorki” Pucharu Świata podczas zawodów w Tajlandii (Finał Pucharu Świata w Pływaniu
w Płetwach w dniach 21-24 września 2018 r.). Uznał udział trenera p. Bartosza Smaruja
w tym sukcesie, podobnie jak wsparcie rodziców członków klubu.
Trener i prezes klubu p. Bartosz Smaruj podkreślił, że (podobnie jak rozwój Chodzieży nie
jest efektem pracy w jednej kadencji) ten sukces to rezultat systematycznej, konsekwentnej
i ciężkiej pracy. Podziękował także za wsparcie Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej, dzięki
któremu klub mógł powstać i działać.
Nie było kolejnych zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Mirosława Kutnik zamknęła LVII sesję Rady
Miejskiej w Chodzieży.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700, a zakończono o godz. 2000.

Protokołowała:

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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