Protokół Nr II/2018
II sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

II sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Powitała zgromadzonych gości, wymieniając
w szczególności Skarbnika Miasta Chodzieży Kamilę Pytlak. Stwierdziła obecność
14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Następnie, w celu przyjęcia porządku obrad, poinformowała obecnych o wniosku
Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza w sprawie rozszerzenia proponowanego porządku
o projekt uchwały w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie
negatywnego zaopiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. Burmistrz Miasta Chodzieży
J. Gursz zwrócił się do Rady Miejskiej również z wnioskiem o powołanie Skarbnika Miasta
Chodzieży. Przewodnicząca Rady M. Kutnik zaproponowała, aby w porządku ująć
dodatkowo informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018.
Brak innych uwag i propozycji.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia
proponowanych zmian: 14 osób głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 20 listopada 2018r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedział na interpelacje i zapytania.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018.
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8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Chodzieży przy
ul. Zamkowej,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w
Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2018-2028,
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
e) w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej w Chodzieży do reprezentowania
w stowarzyszeniach i związkach,
f) w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Miejskiej w Chodzieży,
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży,
h) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta,
i) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chodzieży,
j)w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie negatywnego zaopiniowania
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała, że, zgodnie ze
statutem Gminy Miejskiej w Chodzieży, podpisany został protokół sesji Rady Miejskiej w
Chodzieży z dnia 20 listopada 2018r. Radni nie wnieśli uwag do w/w protokołu.

Ad 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta
Chodzieży, aby przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od sesji zwyczajnej,
która odbyła się w dniu 20 listopada 2018r.
z

Burmistrz Miasta J. Gursz rozpoczął od wspomnienia uroczystości związanych
obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Podkreślił uczestnictwo wielu
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mieszkańców w spotkaniach z tej okazji, co było pięknym wyrazem ich patriotyzmu.
Podziękował zarówno uczestnikom, jak i organizatorom.
Następnie nawiązał do emocji związanych z rozpoczęciem VIII kadencji samorządu
terytorialnego miasta Chodzieży, ślubowania podczas I sesji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Ponownie życzył wszystkim sukcesów we wspólnej pracy. Zwrócił uwagę na jedno
z najbliższych zadań Rady, jakim będzie uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży
na 2019 rok.
Projekt budżetu jest efektem pracy przede wszystkim Skarbnika Miasta Kamili Pytlak
i kierowanego przez nią zespołu. Jest to ostatni projekt budżetu bieżącej kadencji
przygotowany przez zespół w tym składzie, ze względu na decyzję pani Kamili Pytlak
o zakończeniu pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Burmistrz Miasta J. Gursz zwrócił
się z prośbą do radnych o uszanowanie jej decyzji. Powiedział też o przetargach, które
znacząco wpłyną „na to, co się będzie działo w 2019 roku”. Dotyczy to m.in. I etapu działań
związanych ze wzrostem kosztów zakupu energii. Od kilku lat Gmina kupuje energię
grupowo, z innymi samorządami, co gwarantuje sprawniejsze prowadzenie przetargu
i redukcję kosztów. Ze względu na sytuację w kraju, decyzję rządu, kwestię ochrony
środowiska, pomysły związane z likwidacją części energii odnawialnej, będziemy odczuwać
skutki podwyżek cen energii. Będzie to wzrost drastyczny, dotyczący zarówno oświetlenia
ulic miasta, jak i energii zużywanej przez jednostki organizacyjne. Wzrost kosztów wyraźnie
zaznaczy się w budżecie gminy. Zmieniają się także przepisy dotyczące zagospodarowania
odpadów, co zmusza samorządy do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wywozu
odpadów oraz pobieranych za to opłat. Wyliczenia i podstawy prawne niezbędnych zmian
będą omawiane podczas kolejnych posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej. Burmistrz
Miasta J. Gursz poinformował także o przekazaniu budżetu na 2019 rok do oceny
i zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
Pytania do Burmistrza Miasta Chodzieży zgłosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Chodzieży Piotr Przybyłowski:
- Czym jest wspomniany „I etap” związany ze wzrostem cen energii?
- Czy w skład grupy kupującej wspólnie energię wchodzą tylko gminy z powiatu
chodzieskiego?
- Ile podmiotów zgłosiło się do tej pory z ofertą sprzedaży energii elektrycznej w ramach
przetargu?
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że Gmina Miejska w Chodzieży nie jest
liderem wspomnianej grupy, dlatego nie zna szczegółów przetargu, tylko jego rozstrzygnięcie.
Grupowego zakupu energii dokonują również gminy spoza powiatu chodzieskiego.
Szczegółowej informacji o liczbie podmiotów będzie mógł udzielić w późniejszym terminie.
Określenie „I etap” ma podkreślić skalę, w jakiej podwyżki będą odczuwalne – w pierwszej
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kolejności doświadczą jej przedsiębiorstwa i samorządy. Zapowiadane są jednak podwyżki
dotyczące osób fizycznych.
Nie zgłoszono kolejnych pytań.

Ad 5. Od dnia 20 listopada 2018r., w którym odbyła się I sesja Rady Miejskiej
w Chodzieży, radni nie zgłosili zapytań i interpelacji.

Ad 6. Tym samym nie można przytoczyć odpowiedzi na zapytania i interpelacje
radnych.

Ad 7. Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił informację o stanie realizacji
zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018. Wyróżniono w niej liczbę uczniów
w poszczególnych szkołach - najliczniejszą grupę stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Chodzieży. Ukazano też liczbę oddziałów, która ma wpływ na schemat działania szkół
(m.in. plan lekcji). Wspomniano także o liczbie uczniów i oddziałów w wygaszanych
gimnazjach. Burmistrz Miasta J. Gursz wymienił działające na terenie miasta przedszkola,
podkreślając, że Chodzież wyróżnia się liczbą wolnych miejsc w tych placówkach. Przed
reformą edukacji w 2012 i 2013 roku część dzieci nie mogła zostać przyjęta ze względu na
brak miejsc. Sytuacja zmieniła się dzięki powstaniu przedszkoli niepublicznych – w tym
trzech przekształconych z przedszkoli miejskich. Przedszkola posiadają też oddziały
żłobkowe dla najmłodszych mieszkańców miasta. Należy też zwrócić uwagę na bogatą ofertę
w zakresie programu zajęć wymienionych placówek. Następnie Burmistrz Miasta J. Gursz
zaprezentował wyniki egzaminu przeprowadzonego w chodzieskich gimnazjach –
w zestawieniu z wynikami powiatu, województwa, okręgu i kraju. Szczegółowe dane
dotyczące wyników przedstawiono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku szkolnym 2017/2018, stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta J. Gursz zaznaczył, że na finansowanie zadań oświatowych przeznaczono
34,42% z ogólnych wydatków miasta Chodzieży. Dofinansowanie oświaty z budżetu miasta
wynosi 33,22% łącznych wydatków na oświatę, co wskazuje, że subwencja w tym zakresie
powinna zostać zwiększona. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki na „spełnienie
obietnicy rządu” w postaci podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%. Do tej pory nie ma
potwierdzenia przekazania wymaganych środków przez rząd w ramach subwencji
oświatowej. Dobrze, że gmina mogła w tak znacznym stopniu dofinansować oświatę
i realizować inwestycje w szkołach. Niepokoi jednak wzrost wydatków, spowodowany
zmianą przepisów, bez zabezpieczenia finansowego w subwencji oświatowej.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik dodała, że uczniowie chodzieskich szkół osiągają
warte podkreślenia wyniki w różnorodnych konkursach. Na szczególną uwagę zasługuje tytuł
laureata zdobyty przez ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojewódzkim Konkursie dla klas
gimnazjalnych, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz tytuł laureatów
wojewódzkich dla 5 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogólnopolskiej Akademii
Konkursu Wiedzy o Prawie. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Przewodnicząca Rady
M. Kutnik wymieniła uczennicę, która została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Nauk
Przyrodniczych ŚWIETLIK oraz 3 uczniów, którzy zdobyli II miejsce w etapie
ponadpowiatowym X Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
Uczniowie obu szkół brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
KANGUR 2018, za co otrzymali wyróżnienia. Burmistrz Miasta Chodzieży przyznał uczniom
stypendia, uwzględniając zarówno wyniki w nauce jak i osiągnięcia w zawodach sportowych.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad 8. Podjęcie uchwał:
a) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży Monika Łukomska przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Chodzieży
przy ul. Zamkowej. Propozycja wynika z wniosku właściciela nieruchomości sąsiedniej.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Może zostać
sprzedana w drodze przetargu ograniczonego właścicielom nieruchomości sąsiednich.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik otworzyła dyskusję nad projektem. Przypomniała, że został
on zaopiniowany przez komisje poprzez głosowanie podczas posiedzenia w dniu 26 listopada
2018r.
Brak zgłoszeń.
Dyskusja została zamknięta.
Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem przedstawionej uchwały: 13 głosów za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania nieobecna była radna Joanna
Drzewinska.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz oddanych głosów
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży M. Łukomska przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, położonych
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w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Uchwała odnosi się do działania Klubu
Żeglarskiego OPTY, który planuje zakup koszy na odpady w ramach realizowanego projektu.
Środki na zakup Klub pozyska z projektu grantowego. Celem działania jest poprawa estetyki
terenów rekreacyjno-sportowych, jak i ochrona środowiska. Kosze będą umieszczone
w miejscach, które stanowią własność Gminy Miejskiej w Chodzieży. Umowa dzierżawy
zawierana jest na 6 lat z uwagi na wymagania zewnętrznej strony finansującej projekt.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik otworzyła dyskusję nad omówionym projektem.
Brak zgłoszeń.
Dyskusja została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem proponowanej
uchwały: 13 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Podczas głosowania nieobecny był Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży
Dariusz Boberski.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz oddanych głosów
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

c) Skarbnik Miasta Chodzieży Kamila Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20182028. Wśród inwestycji i zadań, które będą realizowane w 2019r., wymieniła przedsięwzięcia,
których realizacja została rozpoczęta w 2018r.: budowę separatora wód opadowych
i roztopowych w rejonie ulicy Grudzińskich oraz ulicy Zwycięstwa, izolacja ścian
fundamentowych oraz odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu Szkoły Podstawowej
Nr 1, przebudowa ulicy Nowej, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części północno-wschodniej miasta Chodzieży. Poza tym dokonano korekty
limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą SPINKA oraz zadania związanego ze
zmianą lokalizacji serwerowni w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Dostosowano kwoty
dochodów i wydatków na 2018r. do ich wysokości wykazanych w uchwale budżetowej oraz
wprowadzono do budżetu na 2019r. przychody poprzez uruchomienie wolnych środków,
którymi dysponuje gmina.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem. Przypomniała
ponownie, że jest to jeden z projektów omówionych wcześniej podczas posiedzenia komisji.
Nikt nie zgłosił pytań i uwag.
Dyskusja została zamknięta. Rozpoczęto głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz oddanych głosów
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
6

d) Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok. Wspomniała m.in.
o dochodach oraz wydatkach z tytułu odszkodowania za zalanie piwnicy w Miejskim
Przedszkolu Nr 5, dochodach wynikających z ustawy o pomocy społecznej, korekcie
dotyczącej zmiany lokalizacji serwerowni Urzędu Miejskiego w Chodzieży, zwiększenie
dotacji bieżących dla Chodzieskiego Domu Kultury.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem.
Brak zgłoszeń.
Dyskusję zamknięto. Przystąpiono do głosowania: 13 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz oddanych głosów
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

e) Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik odczytała projekt uchwały Rady
Miejskiej w Chodzieży w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej
w Chodzieży do reprezentowania w stowarzyszeniach i związkach. Uchwała ma
wskazywać nowych przedstawicieli Gminy Miejskiej w Chodzieży w Związku Miast
Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „S 11”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad projektem z wskazanymi
kandydatami, których wyłoniono spośród radnych podczas posiedzenia komisji w dniu 26
listopada 2018r.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Dyskusja została zamknięta. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz oddanych głosów
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

f) Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały Rady
Miejskiej w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Po odczytaniu treści
projektu przytoczyła fragmenty Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży w celu przypomnienia
zadań wynikających z pełnienia mandatu radnego oraz z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, ponieważ te zadania warunkują różnice w wysokości
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diet. Wśród zadań wymieniła m.in.: czynne uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach
komisji (celem opiniowania i głosowania nad przestawianymi sprawami), kierowanie się
dobrem miasta i jego mieszkańców, utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami (celem
konsultowania bieżących spraw, informowania o podjętych działaniach), przyjmowanie
zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, petycji, skarg, wniosków i przedstawianie ich
organom miasta do rozpatrzenia zgodnie z ich kompetencjami. Wspomniała też o dyżurach
radnych, pełnionych w poniedziałki w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. W zadaniach
wyszczególniła też należące do Przewodniczącego Rady: zwoływanie sesji Rady, ustalanie
porządku obrad, przewodniczenie obradom, kontrolowanie quorum, przeprowadzanie
głosowań nad projektami uchwał, podpisywanie uchwał, protokołów obrad Rady oraz innych
dokumentów, kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, koordynowanie pracy
komisji Rady, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Biura
Rady oraz innych pracowników, jeśli jest to związane z organizowaniem pracy Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wykonują zadania zastrzeżone dla Przewodniczącego
przez ustawę lub statut, w razie wakatu na tym stanowisku. Starszy wiekiem
Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
Dodała, że szczególne uprawnienia mają też Przewodniczący komisji, którzy kierują pracami
komisji Rady.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik otworzyła dyskusję w przedstawionej sprawie.
Brak zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przyjęciem
zaproponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

g) Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży. Uzasadniła, że
ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Zaznaczyła, że wskazane kwoty są kwotami brutto, ograniczonymi zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem.
Brak zgłoszeń.
Dyskusję zamknięto. Przewodnicząca Rady M. Kutnik przypomniała, że projekty uchwał były
skrupulatnie omawiane podczas posiedzeń komisji. Zarządziła głosowanie: 14 głosów za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik ogłosiła przerwę w obradach, która trwała
od godz. 1503 do godz. 1509.

h) Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
odwołania Skarbnika Miasta. Stwierdził, że „nikt na tej sali nie jest zadowolony z tej
decyzji”. Uchwała ma zostać podjęta ze względu na wniosek „samej zainteresowanej”.
Ostatnie dni pracy Skarbnika Miasta Kamili Pytlak w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
poświęcone były uregulowaniu sprawy przekazania zadań jej następcy, jak i pożegnaniu
z zespołem. Podkreślił, jak wartościowa była współpraca z panią Skarbnik Kamilą Pytlak, jak
wielu dokonań była współautorką. Chociaż w wyborach wybiera się burmistrza i radnych, za
nimi stoi cały zespół ludzi, a wynik wyborów to także ich sukces. Czas pani Skarbnik
K. Pytlak poświęcony Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży to lata „bardzo dobrej pracy”,
„świetnego przygotowania, świetnego spojrzenia na potrzeby Chodzieży”, elastyczności,
która pomagała pozyskiwać środki niezbędne dla inwestycji. „Kamila ma ten dar, który
powoduje, że cyfry zamieniają się w realne rzeczy, które potem możemy realizować
w mieście”. Za sprawnością finansów w ostatniej kadencji „stoi Kamila i jej zespół”.
Zrealizowane zadania, działania, nie doszłyby do skutku, gdyby finanse nie były tak
uporządkowane. Miało to odzwierciedlenie w udzielaniu absolutorium bez „żadnych
wątpliwości” przez radnych w ciągu ostatnich czterech lat. Oprócz odpowiedzialności za
finanse Gminy należy też wspomnieć o dobrym kontakcie pani Kamili z ludźmi. Burmistrz
Miasta J. Gursz zwrócił uwagę na obecność na sali sesyjnej w tym ważnym momencie
członków zespołu pani Skarbnik. Podziękował za każdą jej cechę, która umożliwiła „świetną
współpracę, która pozwoliła osiągnąć świetne efekty”, która sprawiła, że dla pracowników
była nie tylko Skarbnikiem, ale stała się także przyjacielem. Złożył pani Skarbnik życzenia,
aby kolejny etap jej życia, na nowo wybranej ścieżce rozwoju, był równie „kolorowy”,
„ciekawy” i „obfitował w tak wiele wydarzeń”, jak praca w Urzędzie. Jeszcze raz
podziękował za czas poświęcony na pracę w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, po czym
wręczył pani Skarbnik Kamili Pytlak bukiet kwiatów. Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz
ponownie zwrócił się z prośbą do radnych o uszanowanie decyzji pani Skarbnik i wyrażenie
tego w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały – okazanie w ten sposób uznania
dla jej pracy, zaangażowania, kreatywności.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik ponownie odczytała treść w/w projektu uchwały.
O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Piotr Przybyłowski. Wspomniał o tym, że na
posiedzeniu komisji głosował przeciw odejściu pani Skarbnik. Powiedział, że w dalszym
ciągu jest przeciwny, ale zagłosuje za podjęciem uchwały. Podziękował pani Skarbnik.
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Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Boberski, który również podkreślił, że głos
„za” zamierza oddać tylko „z szacunku dla tej decyzji”. „To będzie jedno z naszych
najsmutniejszych głosowań”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad
omówionym projektem uchwały: 13 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta została podjęta.
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży również podziękowała pani Kamili Pytlak za
współpracę, pouczające dyskusje, „odwagę mówienia prawdy” – nawet, kiedy nie była
„łatwa”, kompetencje, szanowanie „innego punktu widzenia”.
Głos zabrała pani Kamila Pytlak, która podziękowała współpracownikom za to, że wspólnie
z nimi mogła uczestniczyć w życiu miasta, podejmować decyzje, które sprzyjały jego
dalszemu, pomyślnemu rozwojowi. Podkreśliła, że zaszczytem dla niej było spotkanie „tak
wspaniałych ludzi” i praca z nimi. Burmistrzowi Miasta Chodzieży J. Gurszowi podziękowała
za szansę i zaufanie. Doceniła pomoc, wyrozumiałość, serdeczność, wszelkie przejawy
sympatii ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Powiedziała, że zawsze
wierzyła w to, że „razem można zrobić więcej, lepiej” – dlatego szczególnie podziękowała
zespołowi, któremu przewodziła. Zawsze mogła liczyć na ich wsparcie. Życzyła też swojemu
następcy, aby decyzje z jego udziałem sprzyjały dalszemu rozwojowi gminy.

i) Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania Skarbnika Miasta, zgodnie z którym tę funkcję ma przejąć pan Radosław
Federkiewicz. Burmistrz Miasta powiedział, że szukał na to stanowisko osoby zarówno
kompetentnej, doświadczonej, jak i odpowiedniej do kontynuowania pracy pani Kamili
Pytlak. Osoby, która będzie potrafiła współpracować z ludźmi – „dogadywać się” z zespołem,
którym ma zarządzać. Ma przekazywać wiedzę, czuwać nad pracą zespołu, poprawiać błędy,
ale przy tym być „przede wszystkim człowiekiem – w każdej chwili swojej pracy”. Takie
cechy gwarantuje wybór pana R. Federkiewicza, który jest znany wszystkim jako osoba
spokojna, zaangażowana w swoją pracę, Spełnia także wymogi dotyczące wykształcenia i
doświadczenia. Ma również wszelkie predyspozycje osobowościowe, aby podjąć pracę na
proponowanym stanowisku. Umiejętność zarządzania zespołem udowodnił podczas
wcześniejszej pracy na kierowniczym stanowisku. Zapewnił, że przyjęcie kandydatury pana
R. Federkiewicza będzie właściwym wyborem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
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Nie było zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad
przyjęciem w/w projektu uchwały: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik pogratulowała Skarbnikowi
Miasta Radosławowi Federkiewiczowi.
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Głos zabrał Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz. Podkreślił, jakie znaczenie ma dla
niego szansa i zaufanie zaoferowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży oraz jednogłośne
przyjęcie jego kandydatury przez radnych w głosowaniu. Powiedział, że pani K. Pytlak
„postawiła bardzo wysoko poprzeczkę”, a przyjęcie propozycji pracy na jej stanowisku nie
było łatwą decyzją. Zdecydował się skorzystać z tej szansy i ma nadzieję, że podjęta praca
przyniesie korzyści miastu.
j) Prezes zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży spółka z o.o.
Stanisław Biniecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia zażalenia na
postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
z dnia 31 października 2018r. w sprawie negatywnego zaopiniowania regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży. Wyjaśnił, że organ regulacyjny, jakim jest Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy powinien zaopiniować projekt wspomnianego
regulaminu. Projekt został zaopiniowany negatywnie postanowieniem z dnia 31 października
2018r. Uwagi dotyczyły głównie zasad legislacyjnych, powtórzeń z innych aktów prawnych,
które znalazły się w regulaminie. Zażalenie na to postanowienie zostało wysłane przez
Burmistrza Miasta Chodzieży z uwagi na brak możliwości zwołania radnych w wymaganym
terminie (czas między kadencjami Rady). Podobną sprawę prowadzono w Gminie Wiejskiej
Chodzież – nie uwzględniono zażalenia podpisanego przez panią Wójt, a Rada Gminy została
wezwana do usunięcia błędu. Podjęcie przedstawionej uchwały pozwoli uniknąć
analogicznych konsekwencji.
Dodatkowo Prezes zarządu MWiK w Chodzieży wnioskował o wprowadzenie dwóch zmian:
daty postanowienia przywołanej w uzasadnieniu do projektu uchwały (omyłkowe wpisanie
daty 11 października 2018r. zamiast 31 października 2018r.) oraz usunięcie w załączniku
akapitu, który uzasadnia, dlaczego pismo nadane jest przez Burmistrza Miasta Chodzieży, co
nie jest konieczne w tym przypadku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały. Podkreśliła, że był on omawiany także na posiedzeniu
komisji Rady Miejskiej. Zwróciła też uwagę na to, że, zgodnie z obowiązującym Statutem,
uchwalonym w dniu 30 lipca 2018r., oczywiste omyłki mogą być skorygowane w Biurze
Rady Miejskiej, bez przedstawiania ich podczas sesji.
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Brak zgłoszeń w dyskusji. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję
i poprosiła radnych o podjęcie poprzez głosowanie decyzji w sprawie proponowanych
poprawek: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zarządziła głosowanie w sprawie
podjęcia proponowanej uchwały z uwzględnieniem wskazanych poprawek: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 9. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła
informację dotyczącą pracy Przewodniczącej Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
W ramach pracy w Biurze Rady zapoznała się z trzema skargami mieszkańców miasta
Chodzieży, dwoma pismami mieszkańca miasta, pismem Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, wnioskiem Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej. Pojawiły się też pisma o charakterze
informacyjnym, analiza realizacji programu dotyczącego szczepień przeciwko HPV,
odpowiedź Burmistrza Miasta Chodzieży na wnioski radnych do projektu budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2019r. Wymienione dokumenty zostały skierowane zgodnie
z kompetencjami Przewodniczącego Rady Miejskiej. Koordynowała także przygotowanie
II sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, prace komisji Rady Miejskiej w związku
z przygotowywaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019r.,
zapoznawała się z projektami uchwał. Wspomniała także o spotkaniach z mieszkańcami,
m.in. w ramach posiedzenia Chodzieskiej Rady Seniorów, projektu „kapsuła czasu”
z młodzieżą z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, wystawy poświęconej
Powstaniu Wielkopolskiemu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży. Poinformowała
następnie o piśmie zawiadamiającym o utworzeniu klubu radnych pod nazwą „Klub radnych
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”. Tę sprawę omówi szerzej na kolejnej sesji
Rady Miejskiej w Chodzieży, po ukonstytuowaniu się klubu.
O głos poprosiła radna Agnieszka Kowalska, aby zaprosić obecnych na II obchody
Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 1 grudnia 2018r.
w Chodzieskim Domu Kultury.
Następnie głos zabrał radny Wojciech Redziak. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza
Miasta Chodzieży: czy są nowe informacje w sprawie projektu rewitalizacji?
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że w tej chwili nie ma żadnych nowych
informacji w sprawie projektu związanego z rewitalizacją. „Na jutro jest przewidywane
opublikowanie listy rankingowej (…), która pokaże, czy otrzymamy dofinansowanie”.
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O głos poprosił także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr
Przybyłowski, który poprosił Burmistrza Miasta Chodzieży o udzielenie informacji w sprawie
remontu wiaduktów: przy ulicy Mostowej i przy ulicy Jana Kochanowskiego. „Głośno mówi
się o tym, że wykonawca nie będzie tego wykonywał”, ponieważ zabrakło mu pieniędzy.
„Czy pan Burmistrz brał udział w jakichś rozmowach z jakimkolwiek przedstawicielem PKP
w tym temacie”? Jeśli takie spotkanie miało miejsce, co z niego wyniknęło? Jeśli wykonawcy
brakuje pieniędzy na wspomniane prace, to na co te środki zostały przeznaczone? Trudno
„uspokajać mieszkańców” stwierdzeniem, że remont będzie trwał do końca 2019 roku, skoro
ruch kolejowy został już otwarty.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz stwierdził, że nie można powiedzieć, „że ktoś zabrał te
pieniądze”. „Tych pieniędzy od początku nie było”, a dołączenie remontu wiaduktów do całej
inwestycji wynikało z interwencji samorządu Gminy i Powiatu Chodzieskiego.
W pierwotnych planach te działania nie były uwzględnione. Odbyło się kolejne spotkanie
z przedstawicielami „wszystkich zainteresowanych stron”: Urzędu Miejskiego w Chodzieży,
Urzędu Gminy Chodzież, Starostwa Powiatowego w Chodzieży oraz firm wykonawczych
i tych przekazujących środki finansowe. Remont wiaduktów jest inwestycją bardzo
kosztowną. Faktem jest, że projekt kończy się w grudniu 2019 roku, zatem ruch pociągów nie
świadczy o jego zakończeniu. „Trwa poszukiwanie środków na te cele”. Sporządzono notatkę
ze wspomnianego spotkania, która uwzględnia wcześniejsze rozmowy – m.in. w Urzędzie
Marszałkowskim. Wynika z niej, że „istnieje duża szansa na to, żeby przeprowadzić
kompleksowy remont wiaduktu na Kochanowskiego” – w zakresie umożliwienia
jednoczesnego przejazdu w dwóch kierunkach oraz wykonania przejścia dla pieszych.. Taki
remont wiaduktu przy ulicy Mostowej wydaje się w tym momencie niemożliwy „ze
względów formalnych, a nie finansowych”. „Tutaj raczej będzie to ograniczenie do przejścia
dla pieszych z pozostawieniem ruchu wahadłowego”. Nie złożono do tej pory wiążących
zobowiązań w sprawie partycypowania w kosztach tych prac. Warunkiem podjęcia decyzji
jest skierowanie przez wykonawcę lub instytucję przekazującą środki finansowe pisma do
Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz Starostwa Powiatowego w Chodzieży (ponieważ
wiadukty „są w ciągu dróg powiatowych”. W przypadku pojawienia się nowych informacji,
zostaną one przekazane radnym Rady Miejskiej w Chodzieży.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik, nawiązując do wyznaczonych terminów
kolejnych sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Gospodarki o sporządzenie do 13 grudnia br. planu pracy komisji na 2019 rok celem
przedłożenia radnym na posiedzeniu komisji. Przypomniała, że Komisja Rewizyjna
zobowiązana jest przygotować plan pracy do końca stycznia 2019 roku, podobnie jak
sprawozdanie z dotychczasowej pracy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje
w tym terminie sprawozdanie z pracy. Dodała, że Rada Miejska, zgodnie z nowymi
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przepisami, nie sporządza planu, tylko wyznacza harmonogram pracy. W związku z tym
można w Biurze Rady Miejskiej zgłaszać propozycje dotyczące terminów sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik podziękowała za
przybycie i uczestnictwo w sesji. Na tym posiedzenie zakończono.
Sesję rozpoczęto o godz. 1400, a zakończono o godz. 1600.
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