Protokół Nr I/2018
I sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

I sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzył radny – senior p. Roman
Wieczorek. Podziękował za powierzenie zaszczytnej funkcji, jaką jest prowadzenie sesji
inaugurującej nową, VIII kadencję Rady Miejskiej w Chodzieży. Zapewnił, że dołoży
wszelkich starań, aby przebiegała ona sprawnie i zgodnie z prawem.
Prowadzący obrady p. Roman Wieczorek poinformował 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. Obrady
transmitowane są poprzez sieć Internet. 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. 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 Prowadzący p. Wieczorek poinformował, że o zabranie głosu poprosił
Starosta Chodzieski, któremu pogratulował wyboru.
Starosta p. Mirosław Juraszek pogratulował Burmistrzowi – elektowi oraz radnym wyboru.
Stwierdził, że jest to oznaka właściwej pracy, którą docenili mieszkańcy Chodzieży.
Zapewnił, że zaangażuje się we współpracę w działaniach służących Chodzieży i jej
mieszkańcom – również w sprawach spornych, wymagających wypracowania wspólnego
stanowiska, kompromisu.
Ad 2) Prowadzący obrady p. Wieczorek zakomunikował, że kolejną częścią spotkania
będzie ślubowanie radnych. Odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Słowami
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” ślubowanie złożyli: p. Dariusz Boberski, p. Małgorzata
Jeśko-Doręgowska, p. Iwona Kostrzewa-Lewińska, p. Agnieszka Kowalska, p. Joanna
Drzewinska, p. Michał Kozioł, p. Mirosława Kutnik, p. Krzysztof Nowak, p. Eugeniusz
Pleśnierski, p. Ryszard Poznański, p. Piotr Przybyłowski, p. Wojciech Redziak, p. Ewa Siodła,
p. Roman Wieczorek.

Prowadzący obrady p. Wieczorek ogłosił, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat
radnego Rady Miejskiej w Chodzieży. Podziękował im i pogratulował.
Ad 3) Prowadzący obrady p. Wieczorek powiedział, że „na podstawie art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza
następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania”.
Rotę ślubowania odczytał Burmistrz – elekt p. Jacek Gursz : „Obejmując urząd burmistrza
miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Dodał
słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
W tym momencie na sali odegrano hejnał miasta Chodzieży.
Gratulacje Burmistrzowi Miasta p. Gurszowi, wręczając kwiaty, złożyli: Prowadzący obrady
p. Wieczorek, radny p. Michał Kozioł, Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, Skarbnik
Miasta p. Kamila Pytlak, Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu
Miejskiego w Chodzieży p. Monika Łukomska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Chodzieży p. Grażyna Drewniak-Dutkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej p.
Zbigniew Bielecki, oraz Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotr Witkowski.
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz określił tę chwilę jako „zakończenie święta
demokracji – wyborów samorządowych w Chodzieży”. Zwrócił uwagę na rekordową liczbę
głosujących w tegorocznych wyborach mieszkańców Chodzieży oraz ich zainteresowanie tym
wydarzeniem, świadczące o coraz większej dojrzałości. Docenił także obecność gości na sesji
inaugurującej kolejną kadencję. Pogratulował wszystkim, podkreślając ponownie
dokonywanie świadomych wyborów przez mieszkańców miasta, że wynagrodzona została ich
ciężka praca, zaangażowanie i oddanie. Wspomniał kandydowanie w 2006 roku, oraz honor
i wyróżnienie, jakim jest dla niego poparcie okazane przez mieszkańców na czwartą kadencję.
Zadeklarował niesłabnące zaangażowanie, oddanie i pracę na kolejne 5 lat. Zaznaczył, że
najbardziej świadoma jego zaangażowania i poświęcenia jest rodzina – żona i dzieci. To oni
okazują zrozumienie, kiedy wychodzi z domu „tam, gdzie kocha pracować”, aby „spełniać
swoją misję”. Możliwość pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Chodzieży przez czwartą
kadencję jest dla niego spełnionym marzeniem. Jeszcze więcej będzie wymagał od siebie,
radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek, ponieważ efekty ich
pracy „należą się mieszkańcom miasta”. Powiedział, że podczas wyjątkowo trudnej kampanii
przed wyborami, mógł liczyć na wyrazy poparcia, dodawanie odwagi i podtrzymywanie
wiary w to, że wynik wyborów będzie dobry dla Chodzieży. Wyrazów sympatii i gratulacji ze
strony mieszkańców nie brakowało również po wyborach. Podkreślił, jak znacząca jest dla
niego pomoc i przyjaźń, której doświadczył w tym czasie. Rozpoczęta kadencja ma przynieść
kolejne inwestycje, zmienianie miasta, budowanie – także nowych więzi między ludźmi, aby
większa liczba mieszkańców angażowała się w życie miasta. Oferuje swoje umiejętności,

czas, siłę, ale potrzebuje wsparcia, żeby one znaczenia i przysłużyły się miastu i jego
mieszkańcom.
Głos zabrał Senator p. Mieczysław Augustyn, który pogratulował wyboru na kolejną kadencję
Burmistrzowi Miasta Chodzieży p. Gurszowi. Posługując się metaforą stwierdził, że
Burmistrz Miasta p. Gursz stara się być „dobrym maszynistą” w „machinie samorządowej” –
który „dokłada do kotła” mieszkańców, organizacji, przedsiębiorstw; inspiruje, zachęca,
pomaga, aby każdy mógł przyczynić się do rozwoju miasta. Zwrócił także uwagę na stojące
przed wybranymi radnymi wyzwania związane z dotrzymaniem złożonych obietnic, a także
współpracy przy podejmowaniu decyzji, od których zależy jakość życia mieszkańców miasta
– „bo przecież o to chodzi w pracy samorządu”.
Ad 4) W związku ze złożonym przez radnych ślubowaniem, Prowadzący obrady
p. Wieczorek stwierdził obecność 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
przeprowadzenia ważnych wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży oraz
podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad,
przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Pile II Postanowieniem
Nr 328/2018 z dnia 2 listopada 2018r.
O głos poprosił radny Dariusz Boberski, który wniósł o rozszerzenie proponowanego
porządku obrad o przegłosowanie trzech dodatkowych projektów uchwał:
a) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
VIII kadencji,
b) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Chodzieży,
c) w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
VIII kadencji.
Wniosek został przegłosowany poprzez podniesienie ręki: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Prowadzący obrady p. Wieczorek przedstawił proponowany porządek obrad po
uwzględnieniu wprowadzonych zmian. Przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem: 14
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Wyniki głosowania stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Ostatecznie przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ślubowanie burmistrza.
4. Sprawy regulaminowe:

-stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady:
-zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
-wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,
-przeprowadzenie tajnego głosowania,
-podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady:
-zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady,
-wybór komisji skrutacyjnej
Wiceprzewodniczących Rady.

dla

przeprowadzenia

wyboru

Wiceprzewodniczącego/

-przeprowadzenie tajnego głosowania,
-podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących
Rady.
7. Projekty uchwał:
a) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji
b) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży
c) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie powołania składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji
8. Zakończenie obrad.
Ad 5) Punkt 1, 2, 3 i 4 w/w porządku zostały zrealizowane, zatem Prowadzący obrady
ogłosił, że w kolejnej części obrad wybrany zostanie Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chodzieży.
Radny Dariusz Boberski zgłosił radną Mirosławę Kutnik do pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży, m.in. z uwagi na jej doświadczenie (sukcesy
we wcześniejszej pracy zawodowej oraz działanie w roli Przewodniczącej Rady
w poprzednich kadencjach), pasję, gotowość do pomocy, zaangażowanie, dociekliwość.
W odpowiedzi na pytanie Prowadzącego obrady p. Wieczorka radna p. Mirosława Kutnik
zgodziła się kandydować w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Prowadzący obrady p. Wieczorek zamknął listę kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży.
Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów – co najmniej 3 osób – do Komisji Skrutacyjnej,
w celu przeprowadzeni wyborów.
O głos poprosiła radna p. Ewa Siodła, która zgłosiła następujących kandydatów:
- radna p. Małgorzata Jeśko-Doręgowska,
- radna p. Iwona Kostrzewa-Lewińska.
- radny p. Wojciech Redziak.
Brak innych zgłoszeń. Wskazani radni wyrazili zgodę na kandydowanie Komisji
Skrutacyjnej. Przeprowadzono głosowanie nad proponowanym składem Komisji: 14 osób za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Tym samym Rada Miejska w Chodzieży powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
wyborów Przewodniczącego Rady w w/w składzie.
Prowadzący obrady p. Wieczorek ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się
Komisji Skrutacyjnej i przygotowania do przedstawienia zasad głosowania.
Przerwa trwała od godz. 1246 do godz. 1256.
Po zarządzonej przerwie wystąpiła Komisja Skrutacyjna, której członek – radny
p. Wojciech Redziak – poinformował, że na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano
radną p. Małgorzatę Jeśko-Doręgowską, która przedstawiła regulamin głosowania
w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży. Regulamin stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili pytań, w związku z czym Prowadzący obrady p. Wieczorek zamknął
dyskusję i ogłosił przerwę, aby Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Przerwa trwała od godz. 1304 do godz. 1309.
Po przygotowaniach członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do
głosowania, podczas gdy Przewodnicząca Komisji przypomniała zasady oddania ważnego
głosu. Następnie, zgodnie z instrukcją Prowadzącego obrady, radny p. Redziak, członek
Komisji Skrutacyjnej, odczytywał nazwiska obecnych radnych w porządku alfabetycznym,
aby podchodzili do urny i wrzucali wypełnione karty. Po oddaniu głosu przez wszystkich
obecnych radnych Prowadzący obrady p. Wieczorek ogłosił przerwę, podczas której Komisja
Skrutacyjna obliczała głosy.
Przerwa trwała od godz. 1313 do godz. 1321.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Jeśko-Doręgowska odczytała protokół
z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na Przewodniczącego Rady
Miejskiej (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którym Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Chodzieży została radna p. Mirosława Kutnik. Następnie Przewodnicząca
Komisji p. Jeśko-Doręgowska odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży. Prowadzący obrady p. Wieczorek poprosił

o przegłosowanie uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Wyniki
głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Prowadzący obrady p. Wieczorek wraz z radnym Michałem Koziołem pogratulowali
Przewodniczącej Rady p. Kutnik wyboru i życzyli owocnej pracy.
Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz wręczył Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Chodzieży p. Mirosławie Kutnik bukiet kwiatów, gratulując, że została wybrana do
pełnienia tej funkcji już po raz trzeci. Życzył jej również mądrości w kolejnej kadencji, wielu
dobrych pomysłów oraz przyjaźni, o którą sam wcześniej opisywał. Do gratulacji i życzeń
dołączyli: Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotr Witkowski, p. radna JeśkoDoręgowska, p. radny Wojciech Redziak.
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Kutnik zabrała głos, aby podziękować wyborcom, którzy
okazali jej zaufanie i powierzyli mandat radnego, oraz radnym, którzy powierzyli jej tę
odpowiedzialną funkcję w Radzie Miejskiej. Zwróciła uwagę na to, w jak szczególnym roku
rozpoczyna się VIII kadencja Rady Miejskiej w Chodzieży, odnosząc się do 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego oraz 100-lecia nadania praw wyborczych kobietom. Podkreśliła, że Rada
Miejska w Chodzieży jest jedną z nielicznych rad gminnych, w których zasiada 6 kobiet.
Podziękowała w związku z tym Burmistrzowi Miasta, który zaprosił wszystkich do
współpracy, jako lider wymagający, który potrafi rozmawiać i uznawać inne racje. Wymieniła
stojące przed samorządem zadania: inwestycje, sprawy społeczne – w tym powołanie
Chodzieskiej Rady Młodzieży. Mając wspólny cel, jakim jest dobro miasta Chodzieży, można
te zadania zrealizować. Podziękowała jeszcze raz radnym, za to, że potrafią ze sobą
rozmawiać i pracować jako zespół. Obiecała także rzetelnie pełnić funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Ad 6) Dalszą część obrad prowadziła Przewodnicząca Rady p. Kutnik. Przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu z przyjętego porządku obrad – wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Chodzieży. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualne ich
przedstawienie.
O głos poprosił radny Michał Kozioł. Zgłosił kandydaturę radnych p. Dariusza
Boberskiego (który już pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży)
oraz p. Piotra Przybyłowskiego (osobę merytoryczną i konsekwentną w podejmowaniu
decyzji). Obaj wymienieni radni zgodzili się kandydować na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Chodzieży.
Nie pojawiły się inne zgłoszenia. Zamknięto listę kandydatów na Wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca Rady p. Kutnik zaproponowała powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej,
celem przeprowadzenia tajnego głosowania.
Radna p. Ewa Siodła zgłosiła kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: radną p. Małgorzatę
Jeśko-Doręgowską, radnego p. Wojciecha Redziaka, radną p. Iwonę Kostrzewę-Lewińską.

Nie pojawiły się inne propozycje ani uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.
Wskazani przez radną p. Siodłę kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji
Skrutacyjnej.
Przeprowadzono głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania w wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady p. Kutnik stwierdziła powołanie Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady w składzie:
p. Małgorzata Jeśko-Doręgowska, p. Iwona Kostrzewa-Lewińska, p. Wojciech Redziak.
Ogłosiła następnie przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania
do przedstawienia zasad głosowania.
Przerwa trwała od godz. 1337 do godz. 1345.
Na prośbę Przewodniczącej Rady p. Kutnik wystąpiła Komisja Skrutacyjna, której członek
p. Wojciech Redziak wskazał p. Małgorzatę Jeśko-Doręgowską jako Przewodniczącą
Komisji. P. Jeśko-Doregowska przedstawiła regulamin głosowania w wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Nie zgłoszono pytań i niejasności.
Podczas kolejnej zarządzonej przerwy, od godz. 1351 do godz. 1400, Komisja Skrutacyjna
przygotowała karty do głosowania.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Jeśko-Doręgowska. Poprosiła
członków Komisji o rozdanie kart do głosowania na pierwszego kandydata na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, p. Piotra Przybyłowskiego, i przypomniała zasady
oddania ważnego głosu. Członek Komisji p. Redziak odczytywał w kolejności alfabetycznej
nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, aby wrzucić do niej kartę do głosowania.
Następnie rozdano karty do głosowania na drugiego kandydata, p. Dariusza Boberskiego.
Radny p. Redziak ponownie odczytał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, aby
umieścić w niej karty do głosowania.
Przerwano obrady na czas od 1407 do 1419, aby w tym czasie Komisja Skrutacyjna obliczyła
wyniki głosowania.
Przewodnicząca Komisji p. Jeśko-Doręgowska odczytała protokół z wyborów
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży (stanowiący załącznik do niniejszego
protokołu) – radni głosowali za wyborem p. Przybyłowskiego oraz p. Boberskiego na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży. Następnie przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży. VIII
kadencji. Przewodnicząca Rady p. Kutnik poprosiła radnych o przegłosowanie w/w projektu :
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji. Wyniki głosowania oraz
w/w uchwała stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 7. W ramach kolejnego punktu porządku obrad przystąpiono do podejmowania
uchwał.
Ad a) Przewodnicząca Rady p. Kutnik poprosiła o zgłoszenie nie mniej niż 4 radnych do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży.
Zgłosił się Wiceprzewodniczący Rady p. Piotr Przybyłowski, zgłaszając kandydaturę:
p. Joanny Drzewinskiej, p. Michała Kozioła, p. Ryszarda Poznańskiego, p. Ewy Siodły.
Nie było innych zgłoszeń, a wskazani radni zgodzili się na włączenie do składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji.
Skład Komisji przegłosowano przez podniesienie ręki: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się od głosu.
Wiceprzewodniczący Rady p. Przybyłowski zgłosił następnie p. Ewę Siodłę do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji, na
co p. Siodła wyraziła zgodę. Nie było innych zgłoszeń. Głosowanie wnioskiem
p. Przybyłowskiego przeprowadzono poprzez podniesienie ręki: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Radna p. Ewa Siodła została powołana na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży.
Podczas krótkiej przerwy (1430-1431) Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się oraz wybrała
spośród członków kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
Po wznowieniu obrad o głos poprosiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Ewa Siodła,
oznajmiając, że członkowie Komisji wskazali radnego p. Ryszarda Poznańskiego jako
kandydata do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Kutnik odczytała projekt uchwały w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji. Uchwałę
podjęto jednogłośnie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji wraz z wynikami głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady p. Piotr Przybyłowski, aby zaproponować
kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: radną p. Agnieszkę Kowalską, radnego
p. Krzysztofa Nowaka, radnego p. Wojciecha Redziaka, radnego p. Romana Wieczorka.
Wszyscy wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Poprzez podniesienie ręki
głosowano za przyjęciem w/w składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady p. Kutnik poprosiła o wybranie Przewodniczącego spośród członków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wiceprzewodniczący Rady p. Przybyłowski
zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji pełniła radna p. Agnieszka Kowalska,
która wyraziła na to zgodę. Nie pojawiły się inne zgłoszenia, zatem przegłosowano tę
propozycję przegłosowano również poprzez podniesienie ręki: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Rady p. Kutnik poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, w ramach którego ze składu osobowego Komisji
wyznaczony zostanie Zastępca Przewodniczącego.
Przewodnicząca Rady p. Kutnik odczytała projekt uchwały w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży, uwzględniając
przyjęty przez radnych w głosowaniu skład osobowy oraz Przewodniczącego.
Przeprowadzono głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz wyniki głosowania stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad c) Przewodnicząca Rady p. Kutnik poprosiła o wyłonienie spośród radnych członków
Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. O głos
poprosił Wiceprzewodniczący Rady p. Przybyłowski, który zgłosił do składów osobowych
komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży następujących radnych:
1) do Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych:
- p. Dariusz Boberski,
- p. Małgorzata Jeśko-Doręgowska,
- p. Iwona Kostrzewa-Lewińska,
- p. Agnieszka Kowalska,
- p. Mirosława Kutnik,
- p. Krzysztof Nowak,
- p. Eugeniusz Pleśnierski,
- p. Piotr Przybyłowski,
- p. Wojciech Redziak,
- p. Roman Wieczorek;
2) do Komisji Budżetu i Gospodarki:
- p. Dariusz Boberski,
- p. Joanna Drzewinska,
- p. Małgorzata Jeśko-Doręgowska,
- p. Iwona Kostrzewa-Lewińska,
- p. Michał Kozioł,
- p. Mirosława Kutnik,
- p. Eugeniusz Pleśnierski,
- p. Piotr Przybyłowski,
- p. Ryszard Poznański,
- p. Ewa Siodła.

Po odczytaniu składów obu komisji, na pytanie Przewodniczącej Rady p. Kutnik,
wskazani radni wyrazili zgodę na włączenie do składu osobowego w/w komisji.
Przewodnicząca Rady p. Kutnik odczytała następnie projekt uchwały w sprawie powołania
składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji
z uwzględnieniem przyjętych kandydatów. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem
przytoczonej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady p. Kutnik poinformowała, że w/w komisje stałe Rady Miejskiej
w Chodzieży ukonstytuują się podczas pierwszych posiedzeń.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży p. Mirosława Kutnik podziękowała za
przybycie i uczestnictwo w sesji. Na tym posiedzenie zakończono.
Sesję rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 1450.
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Protokołowała:
/Alicja Krupa/

Przewodniczyła:
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