Protokół Nr L/2018
L sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 22 marca 2018r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

L sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
p. Mirosława Kutnik, która powitała Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka Gursza, Zastępcę
Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotra Witkowskiego, zaproszonych gości, radnych oraz
mieszkańców miasta Chodzieży. Stwierdziła także, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni: radna Beata Chmielewska
radna Ewa Siodła
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o wnioskach Burmistrza Miasta z prośbą
o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad sesji następujących dodatkowych projektów
uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, położonej
w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (propozycja zapisania w punkcie 7 c),
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20182028” (propozycja zapisania w punkcie 7 d),
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok (propozycja
zapisania w punkcie 7 e),
- wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą Chodzież zadania pn. „Chodzież
Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” (propozycja
zapisania w punkcie 7 f).
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w zmian do porządku obrad sesji:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się do głosu. Zmiany wprowadzono.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 5 marca 2018r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów rocznicy 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego na lata 2018-2019,
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b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska
w Chodzieży.
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w
Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy,
d) sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20182028”,
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
f) wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą Chodzież zadania pn. „Chodzież
Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” .
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2018r. oraz w dniu
5 marca 2018r.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poinformowała, że w związku z § 50 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy
Miejskiej w Chodzieży (Uchwała Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
27 czerwca 2013 r.) przekazuje się informację o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 5 marca
2018r.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza,
o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej (sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Radny, P. Przybyłowski zapytał o to, jaka jest koncepcja i na czym ma polegać zmiana organizacji
ruchu na ul. Rolnej, Polnej i Ludowej? Zapytał o przebudowę wiaduktów na trasie kolejowej Piła
Poznań i o możliwość drogi przejazdowej koło CHDK. Jeśli nie, to jaka jest alternatywa dla
mieszkańców pobliskich osiedli, a także przejazdu dla samochodów uprzywilejowanych?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że konsultacje społeczne nie wnoszą zmian. Pozostanie
dotychczasowa organizacja ruchu. Zostaną zminimalizowane skutki działań osób, które zagrażają
bezpieczeństwu na drogach. Dodał w tym miejscu, że przeprowadzono konsultacje w sprawie
programu szczepień przeciwko wirusowi HPV (w spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób). Jeżeli
chodzi o możliwość wyjazdu z ul. Kochanowskiego i pobliskich osiedli podczas remontu linii
kolejowej, to będzie dopuszczony ruch przez las. Będzie na pewno objazd przez Stróżewo. Nie ma
innej możliwości wyjazdu z osiedli. Remont będzie trwał ok 2 miesięcy, skutki remontu będą
minimalizowane.
Radny p. Przybyłowski zapytał, jaka jest alternatywna droga dla służb ratunkowych?
Burmistrz Miasta odpowiedział, ze pojazdy takie są zwolnione z nakazów.
Radny, W. Redziak zapytał, czy będzie może dopuszczony ruch pieszy przy wiadukcie ze strony
ul. Ogrodowej?
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Burmistrz Miasta odpowiedział, że w momencie kiedy będzie przeprowadzany remont, nastąpi
wstrzymanie ruchu pociągów, więc przejście być może będzie na ul. Ogrodowej, o tym będą
decydowali wykonawcy.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Podjęcie uchwał:
Ad a) Projekt II w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów rocznicy 100 -lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego na lata 2018-2019 przedstawił i omówił Burmistrz Miasta
Chodzieży, p. Jacek Gursz, jednocześnie zgłosił autopoprawkę do w/w projektu: w paragrafie 1
słowo „organizayjny” zamienia się na „organizacyjny”.
Radni uwag i zapytań nie wnieśli.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/370/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska w Chodzieży przedstawił i i omówił Burmistrz Miasta Chodzieży, p. Jacek Gursz.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Radny, D. Boberski zapytał, czy wysokość opłat zostaje na tym samym poziomie?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Rady, M,. Kutnik zamknęła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/371/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości,
położonej w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy przedstawiła Naczelnik Wydziału AGT
p. Monika Łukomska, która jednocześnie zgłosiła autopoprawkę do w/w projektu uchwały
w paragrafie 1 słowo „jezioro” powinno zostać zapisane wielką literą tj. „Jezioro”.
Burmistrz Miasta dodał, że rusza kolejny nabór środków z Lokalnej Grupy Działania. Będą kolejne
pieniądze na inwestycje w wysokości około pół milion złotych. Stowarzyszenie "Dolina Noteci"
będzie przystępować do inwestycji z Chodzieskim Klubem Gospodarczym m.in. dotyczy zmiany
otoczenia Jeziora Strzeleckiego (ścieżka edukacyjna przy J. Strzeleckim).
Radny, D. Boberski zapytał, kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia tego konkursu?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że dokumenty można składać do 17 kwietnia br., co dalej to już
poza jurysdykcją Burmistrza. Dokumentacja będzie weryfikowana, a następnie przekazana do
Urzędu Marszałkowskiego.
Radny W. Redziak, czy w ramach konkursu będzie uporządkowany dukt leśny?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tylko do pasa jeziora.
Przewodnicząca Rady, M,. Kutnik, zamknęła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w autopoprawki:
13 za, 0 wstrzymało się od głosu, 0 przeciw.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/372/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2018-2028” przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Radni uwag i zapytań nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/373/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2018 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak.
Radny D. Boberski zapytał o inwestycję przebudowy ścieżki pieszej na ul. Strzeleckiej?
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Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to kolejny etap inwestycji związany z przebudową dojścia
do Sanatorium.
Radni innych uwag i zapytań nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/374/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą
Chodzież zadania pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna
i kulturalna śródmieścia” przedstawił i omówił Burmistrz Miasta p. Jacek Gursz.
Radni uwag i zapytań nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr L/375/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 8. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca poinformowała o piśmie Burmistrza Miasta, które zawiera udzielenie odpowiedzi
na wniosek radnego D. Boberskiego o przesunięcie przejścia dla pieszych w głąb ulicy
F. Raczkowskiego.
Przewodnicząca Rady poinformowała o udzieleniu ponownie odpowiedzi na interpelację
p. M. Kutnik w sprawie remontu odcinka chodnika od skrzyżowania ulicy M. Skłodowskiej-Curie
z ul. Wł. Reymonta.
Przewodnicząca Rady poinformowała o udzieleniu odpowiedzi na zapytania p. M. Kutnik dotyczy
zainstalowania przy skrzyżowaniu ulic Z. Krasińskiego, S. Staszica, Wojska Polskiego świateł
drogowych.
Radny D. Boberski zapytał, czy trwają rozmowy z Powiatem Chodzieskim na temat zamiany
nieruchomości?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że wszystko jest na dobrej drodze, czekamy na decydujące pismo
ze Starostwa.
Radny, E. Lasota przekazuje uwagę mieszkańców dot. ul. T. Kościuszki – przejście dla pieszych jest
niewidoczne, prośba o odmalowanie tych pasów.
Burmistrz Miasta powiedział, że kilkakrotnie zgłaszano ten fakt do Starostwa Powiatowego.
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Dyrektor Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży p. Beata Roguszka serdecznie
podziękowała za współpracę i zaufanie.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik również podziękowała za współpracę.

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

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
/Mirosława Kutnik/
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