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

LIII 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 15, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca
2018r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej
sesji Rady (pismo Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2018r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu). Przewodnicząca zaproponowała, aby nadać kolejno porządek projektom uchwał od
punktu od „10 c” do „10 g”:
10 c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2018-2028,
10 d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok,
10 e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów,
10 f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
10 g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca zapytała, czy radni wnoszą uwagi do porządku obrad sesji?
Radny D. Boberski zgłosił wniosek o niewprowadzanie do porządku obrad bieżącej sesji projektu
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży. Powiedział, że
podpisane zostało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, w którym została zrealizowana polityka rządu zakładająca obniżanie
wynagrodzeń. Polityka motywowana oczekiwaniami społecznymi. Przypomniał, że nastąpiło
obniżenie stawek maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych osobom zarządzającym w jednostkach
samorządu terytorialnego: w tym burmistrzom oraz ich zastępcom. Przepisy rozporządzenia
wzbudzają wiele kontrowersji, stwierdził Radny, dodał, że podzielając zdanie wielu stowarzyszeń
samorządowych, uważa, że należy w obecnej chwili wycofać się z podjęcia w/w projektu uchwały.
Zaproponował, aby złożyć zapytanie - wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Powiatowej Inspekcji Pracy w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z tym, czy powinna zostać
podjęta uchwała Rady, jeśli tak, to w jakim zakresie itp. Jakie może ona przynieść skutki prawne?
Radny J. Górski powiedział, że projekt uchwały jest kontrowersyjny. Stwierdził, że zgadza się
z przedmówcą. Należy uzyskać dokumenty stwierdzające ostatecznie, czy Rozporządzenie ma siłę
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sprawczą.
Radna B. Chmielewska powiedziała, że istnieje coś takiego jak ustawa o finansach publicznych, a
w niej zapisana instytucja dyscypliny finansów publicznych. Wątpliwości prawne dotyczą tego, czy
umniejszenie wynagrodzenia na podstawie Rozporządzenia, który jest aktem niższym niż ustawa,
nie będzie złamaniem dyscypliny finansów publicznych.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie kolejno w/w zmian w punkcie 10:
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2018-2028
- 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – projekt włączono.
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok
- 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – projekt włączono,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów,
- 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – projekt włączono,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
- 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – projekt włączono.
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
- 0 za, 15 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu – projektu nie włączono.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad sesji Rady po zmianach:
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po przyjętych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 28 maja 2018r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za rok 2017 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok,
b) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chodzieży za 2017 rok,
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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) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek
obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze,
przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, logopedów i psychologów,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 28 maja 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 28 maja
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). Burmistrz Miasta złożył wszystkim kierownikom, naczelnikom,
pracownikom Gminy, radnym serdeczne podziękowania za wszystko, czego udało się dokonać w tej
kadencji dla mieszkańców miasta.
Radny, J. Górski podziękował Burmistrzowi za ciężką pracę na rzecz miasta.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny D. Boberski złożył serdeczne gratulacje mieszkańcowi miasta Chodzież za IV tytuł
wicemistrza świata w klasie OSY 400 Motorowodnych Mistrzostw Świata.
Ad 6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak
Ad 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
Skarbnik Miasta, p. Kamila Pytlak, przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2017 oraz informację o stanie mienia
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok., odczytała także treść pozytywnej opinii Regionalnej
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Izby Obrachunkowej z dnia 24 kwietnia 2018r.w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta Chodzież za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
(opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała nr SO.0954/28/13/Pi/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018r. oraz treść
wypowiedzi Skarbnik Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wraz z opinią RIO o wniosku komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna, Ewa Siodła, przedstawiła pozytywną opinię Komisji w
sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok (Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia
26 kwietnia 2018r. wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna, Ewa Siodła, przedstawiła także treść Uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży o udzielenie Burmistrzowi Miasta
Chodzieży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej – Uchwała Nr SO.0955/10/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik, otworzyła dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2017 rok.
Radny, J. Górski, zapytał o wydatki Gminy, które były wykonane w 90,53%. Zapytał, dlaczego nie
wykonano wydatków na wyższym poziomie?
Skarbnik Miasta odpowiedziała, dlatego że „korzystamy ze środków zewnętrznych (unijnych),
aplikowaliśmy ze środków z WRPO i ze środków LGD. Środki do Nas nie spływały, przez co
inwestycje nie były realizowane w terminie. Wynika to w większej mierze z realizacji na niskim
poziomie wydatków inwestycyjnych.
Radny, J. Górski, reasumując stwierdził „nie wydaliśmy nie dlatego że nie chcieliśmy, tylko
dlatego że tego nie było.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że dokładnie tak. Dodała po drugie opóźniająca się realizacja
inwestycji, nie z naszej winy, wpływała na to, że nie można było aplikować o kolejne środki i
realizować inwestycji.
Radny, J. Górski zapytał o– dział 801 oświata – poziom wykonania wydatków 92,92 %. Co miało
wpływ na takie, a nie inne wykonanie?
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w rozdziale „pozostała działalność w oświacie” planuje się
znaczną kwotę na dożywanie dzieci i młodzieży w naszych jednostkach oświatowych. Planuje się
na zasadzie szacunków z lat poprzednich, wykonanie rozdziału ok 50%, wpływa znacząco na
wykonanie całego działu.
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Radny, J. Górski wypowiedział się w imieniu członków Komisji Oświaty (…), „ilość środków
zaangażowanych w oświatę cieszy, jest jeszcze szereg potrzeb, ale należy to planować. Radni
popierają duże projekty, nad małymi sprawami też należy w przyszłości się pochylić”. Podziękował
serdecznie Skarbnik Miasta za doskonały budżet z pozytywną opinią RIO.
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że „jesteśmy dumni z tego, jakie wskaźniki osiągnął budżet
minionego roku”, podziękowała Skarbnik Miasta za merytoryczną pracę. Następnie zapytała
o wskaźnik opisany w informacji o stanie mienia Gminy, dotyczący użytkowania wieczystego. Jak
kształtowały się wydatki i dochody w minionym budżecie i czy istnieją jakieś propozycje
rozwiązań prawnych, które mogą w przyszłych latach tę strukturę wydatków i dochodów zmienić?
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, odpowiedziała, że jeśli chodzi o dochody, to jest decyzja odgórna czy
zwiększa się opłaty za użytkowanie wieczyste, czy też nie. Można to przemyśleć i w budżecie na
przyszły rok zaproponować inną kwotę i wtedy dochody albo wzrosną albo utrzymają się na tym
samym poziomie. Gmina nie ma wpływu na wydatki związane z użytkowaniem wieczystym.
Radna, E. Siodła, zapytała z czego wynika zmiana wartości majątku spółek miejskich (było 200%,
104%)
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że wzrost dotyczy przede wszystkim Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Chodzieży, który realizował projekt ze środków unijnych. MZK zakupiło autobusy,
stąd wzrost, a pozostałe spółki realizują na bieżąco inwestycje.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała o majątek trwały Gminy. Nastąpił wysoki wzrost
wartości budynków, obiektów. Czym to jest spowodowane?
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że chodzi także o środki unijne, projekty dotyczące
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Pozostałe środki trwałe to także
wykorzystanie środków unijnych, wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta. Dokonano
także modernizacji schodów w Chodzieskim Domu Kultury, co zwiększyło także wartość tego
obiektu.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała o wydatki poniesione w związku z przygotowaniem
obiektu przy ul. Wł. Reymonta do świadczenia usług społecznych?
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w zeszłym roku poczyniono wydatki w tym obiekcie, to zasługa
Dyrektor MOPS, która aplikowała o środki unijne na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie chodzieskim”, który realizowany jest wspólnie z Powiatem Chodzieskim.
Jest to projekt miękki, ale zakłada także drobne remonty sal itp. Bazę odnawiamy dla lepszej
obsługi mieszkańców i lepszych warunków pracy dla pracowników MOPS. Dodała, że w zeszłym
roku kwota ok 50 tys zł została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej
w związku z modernizacją obiektu przy ul. Reymonta 12. Kwota wynikająca z kosztorysu wymaga
od Gminy dużego „spięcia” w budżecie.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zapytała o los Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży? Czy
pomysł rozbudowy biblioteki jest nadal aktualny?
Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest przygotowana dokumentacja do tego wydarzenia, niestety
są to ogromne kwoty. „Projekty zewnętrzne, które były realizowane na terenie miasta nie pozwoliły
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na realizację inwestycji związanej z rozbudową biblioteki. Musieliśmy wybrać, dlatego
zdecydowaliśmy się na szereg innych inwestycji dotyczących remontów, rewitalizacji obiektów
użyteczności publicznej. Co nie znaczy, że projekt związany z rozbudową biblioteki zostaje
zapomniany, wrócimy do niego. Polska „walczy” o kolejne środki unijne, niestety Rząd oceniany
jest negatywnie ze względu na brak praworządności”.
Radny, J. Górski, powiedział, w nawiązaniu do instytucji kultury, że „trzymamy kciuki” za
inwestycję rozbudowy obiektów Chodzieskiego Domu Kultury.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, M. Kutnik, zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok.
Ad 10. Podjęcie uchwał:
Ad a) Skarbnik Miasta K. Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2017 r.,
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik, poprosiła o wyrażenie opinii na w/w temat Przewodniczących
Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży I. Kostrzewa Lewińska wypowiedziała się, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną
przez Burmistrza Miasta dotyczącą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2017 rok. oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017r. Komisja
zapoznała się także z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Miasta Chodzieży oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017
wraz z informacją o stanie mienia jednostki, a także opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Komisja nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do
sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Chodzieży E. Lasota powiedział, że Komisja zapoznała się szczegółowo
z dokumentacją przedłożoną przez Burmistrza Miasta dotyczącą sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok, sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok. oraz informacji o stanie mienia
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017r. Komisja zapoznała się także z opinią Komisji Rewizyjnej
dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chodzieży oraz pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki, a także
opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Komisja nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2017 rok.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
J. Górski powiedział, że Komisja zapoznała się szczegółowo z dokumentacją przedłożoną przez
Burmistrza Miasta dotyczącą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2017 rok. oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017r.
Komisja zapoznała się także z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wniosku o udzielenie
absolutorium dla Burmistrza Miasta Chodzieży oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży
w roku 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki, a także opinią o wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Komisja nie wniosła uwag ani
zastrzeżeń do sprawozdania budżetowego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2017 rok.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr LIII/395/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Skarbnik Miasta, K. Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta Chodzieży za 2017r.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Radna, B. Chmielewska, powiedziała, że udzielenie absolutorium jest zatwierdzeniem
matematyczno- ekonomicznych faktów, a z faktami się nie dyskutuje. Wobec czego decyzja
o udzieleniu absolutorium może być tylko pozytywna. Dodała, że gratuluje „Nam Wszystkim”, za
wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na tak wysokim poziomie.
Radny, D. Boberski, powiedział, że budżet miasta wzrósł przez 12 lat do 80 mln zł to znaczy wiele.
Liczb się nie oszuka. Gmina aplikuje o ogromne środki zewnętrzne, co wiąże się z wielkimi
inwestycjami dla miasta. Przez te 12 lat Gmina osiągnęła wiele i to wszystko widać. Dodał, że jest
dumny, że mógł przez tyle lat współpracować z Burmistrzem Miasta oraz radnymi. Dzisiejsza sesja
absolutoryjna jest przesądzona, wynik musi być pozytywny ta jak wskazują liczby.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, zamknęła dyskusję na temat w/w projektu uchwały.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Uchwała Nr LIII/396/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, złożyła serdeczne gratulacje Burmistrzowi Miasta Chodzieży
oraz Skarbnikowi Miasta. W ramach podziękowań Radni wręczyli symboliczny bukiet kwiatów
Skarbnikowi oraz Burmistrzowi.
Burmistrz Miasta J. Gursz serdecznie podziękował za udzielenie absolutorium i za kwiaty, dodając
że budżet ukierunkowany jest na działania dla „człowieka”, nie tylko po to, by robić nowe chodniki,
drogi, szkoły, inwestycje w ochronie środowiska, ale także inwestujemy w człowieka, co
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zauważalne jest w działaniach chodzieskich stowarzyszeń. Stworzono tzw. Wigor, Centrum
Animacji i Rewitalizacji. Tworzy się różnego rodzaju inicjatywy społeczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Jednostki budżetowe Gminy aplikują o środki zewnętrzne, wiele zyskuje na tym Gmina,
która jest otwarta dla mieszkańców. Ciąży na „Nas” ogromna odpowiedzialność budżetowa. Ciągła,
codzienna praca, uczciwa, poważna to domena pracowników Urzędu, jednostek, radnych. Pracę tę
widać, chwalą ją mieszkańcy. Za pół roku „poddamy się” ich ocenie.
Przewodnicząca Rady, M. Kutnik, ogłosiła 5 minut przerwy w obradach sesji (godz. 19.00 do
19.05)
Radna, M. Jeśko-Doręgowska, w trakcie trwania przerwy opuściła posiedzenie sesji Rady - godz.
19.00
Ad c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2018-2028 przedstawiła Skarbnik Miasta p. K. Pytlak.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIII/397/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
2018 rok, przestawiła Skarbnik Miasta p. K. Pytlak, która jednocześnie poprosiła o przyjęcie
autopoprawki: w paragrafie 1 po ustępie 3 winno być kolejno ustęp 4, 5, 6. Poprosiła także o
wykreślenie daty w nagłówku projektu uchwały.
Radny, D. Boberski, powiedział, że należą się wielkie brawa dla osób, które kierują inwestycjami
prowadzonymi przez Gminę.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady M. Kutnik poprosiła o przegłosowanie w/w
autopoprawek: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIII/398/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego
wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów
przedstawił Burmistrz Miasta Chodzieży p. Jacek Gursz.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIII/399/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad f) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem garażu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału GK,
p. Zbigniew Bielecki.
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Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr LIII/400/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 11. Wolne wnioski i informacje.
Radny, J. Górski, podziękował w imieniu Radnych kierownikom, naczelnikom i pracownikom za
wspaniały budżet Gminy, współpraca jest najważniejsza i daje największe, najbardziej oczekiwane
rezultaty.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji. Pogratulowała Burmistrzowi
Miasta i Skarbnik Miasta przyjęcia absolutorium budżetowego.
Sesję rozpoczęto o godz. 1700 i zakończono o godz. 1930.

Protokołowała

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Natalia Wierzbicka/
Mirosława Kutnik
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