Protokół Nr XLVIII/2018
XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 13 lutego 2018r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XLVIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik, która powitała Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży
p. Piotra Witkowskiego, zaproszonych gości, radnych oraz mieszkańców miasta Chodzieży, w .tym
członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stwierdziła także, że na stan 15
radnych w sesji uczestniczy 12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni:
- radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska
- radny Dariusz Boberski
- radny Piotr Przybyłowski
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała, czy radni wnoszą uwagi do porządku obrad dzisiejszej
sesji?
Radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/355/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
29 stycznia 2018r.,
b) w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Gontyniec" w Chodzieży,
c) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie "Pomnika Wdzięczności za Wolność".
4. Zakończenie obrad sesji.

Ad a) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/355/2018 Rady Miejskiej w
Chodzieży z dnia
29 stycznia 2018r., przedstawiła Sekretarz Miasta p. H. Niemiro, która
wyjaśniła, że w dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Chodzieży podjęła uchwałę o zamiarze
likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec”, określając przewidywany termin
zakończenia likwidacji na dzień 31 marca 2018 r. Kurator Oświaty w Poznaniu odniósł się
negatywnie do terminu likwidacji w Postanowieniu Nr 110.3.7.2018 z dnia 8 stycznia 2018r.
dostarczonym do tutejszego Urzędu w dniu 15 stycznia br. Burmistrz Miasta Chodzieży wniósł
zażalenie. Aby nie tracić kolejnych miesięcy na oczekiwanie na likwidację zamkniętej faktycznie
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placówki, Burmistrz zwrócił się do Rady z projektem zmiany terminu likwidacji- na 31 lipca
2018r. tj. termin 6. miesięczny, jak wskazał Kurator Oświaty. W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada
podjęła uchwałę zmieniającą .W dniu 5 lutego br. dostarczono do Urzędu Postanowienie Nr
110.3.14.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r. o uchyleniu
wcześniejszego postanowienia i wydaniu pozytywnej opinii o likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego „Gontyniec” w dniu 31 marca 2018 r. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada uchylając
ostatnią uchwałę, przywraca pierwotnie ustalony termin likwidacji określony w Uchwale z dnia 18
grudnia 2017 r. Powyższe jest spowodowane faktycznym zamknięciem jednostki dla użytkowników
i niepotrzebnym, fikcyjnym jej utrzymywaniem w ewidencji placówek oświatowych oraz
jednostek budżetowych miasta.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
11 za, 0 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Reasumpcja głosowania: 10 za, 0 przeciw, 2 os. wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr XLVIII/360/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad b) Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Gontyniec"
w Chodzieży przedstawiła Sekretarz Miasta p. Honorata Niemiro, która wyjaśniła, że podjęcie tej

uchwały pozwala na zakończenie procesu likwidacji, przekazanie majątku jednostki i faktyczne jej
wyrejestrowanie z systemu informacji oświatowej oraz innych rejestrów państwowych.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
10 za, 1 przeciw, 1 os. wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XLVIII/361/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie "Pomnika Wdzięczności za
Wolność" przedstawiła Naczelnik Wydziału AGT p. Monika Łukomska, która zgłosiła
autopoprawkę: w podstawie prawnej po roku 1990 dopisać „o samorządzie gminnym”. Następnie
przedstawiła treść uchwały, kończąc autopoprawką: w paragrafie 2 zamienić słowo „podpisania”,
na „podjęcia”.
Radna, I. Kostrzewa -Lewińska powiedziała, że jest przeciwna
wskazanym miejscu. Stwierdziła, że jest wiele innych miejsc.

postawieniu pomnika we

Radny, R. Poznański powiedział, że swego czasu radni otrzymali projekt przebudowy tego miejsca.
Miał być tam zmieniony kierunek ruchu pojazdów, jednak projekt zmian nie doszedł do skutku.
Pomnik ustawiony w tym miejscu zamknie drogę do modernizacji tego miejsca i uniemożliwi
ewentualne poprawienie tam ruchu. Dodał, że opracowanie projektu pomnika jest zbyt skromne.
Przewodnicząca Rady zapytała radnego Poznańskiego, czy wnosi konkretne uwagi do projektu
uchwały?
Radny, R. Poznański powiedział, że nie wnosi uwag.
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Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła w pierwszej kolejności o przegłosowanie w/w
autopoprawek do w/w projektu uchwały: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
8 za, 2 przeciw, 2 os. wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLVIII/362/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 730 i zakończono o godz. 745.

Protokołowała
Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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