Protokół Nr V/2019
V sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

V sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała zgromadzonych gości, podkreślając
obecność Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego.
Stwierdziła obecność 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
W celu ustalenia porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
M. Kutnik poprosiła o zgłoszenie ewentualnych propozycji zmian proponowanego planu
posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Chodzieży poprosiła o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały: w sprawie
rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2018r. na bezczynność Burmistrza Miasta
Chodzieży i niewykonanie przez Burmistrza Miasta Chodzieży wyroku II SA/PO 1253/17
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2018r. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik zaproponowała w planie wystąpienie Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego. Uwag nie zgłoszono.

Głosowaniem przez podniesienie ręki radni zatwierdzili plan posiedzenia
z proponowanymi zmianami (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu), wobec
czego przyjęty został następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2a. Wypowiedź Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 grudnia 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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Chodzieży przy
ul. Tadeusza Siejaka 29,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości,
położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
20 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości orz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz Uchwały
Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
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przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Chodzieży na 2019 rok.
f) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 października 2018r. na bezczynność Burmistrza
Miasta Chodzieży i niewykonanie przez Burmistrza Miasta Chodzieży wyroku II SA/PO
1253/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2018r.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad 2a. Głos zabrał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek
Bogusławski. W swojej wypowiedzi poinformował m.in. o uchwaleniu budżetu przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego, którego rekordową wartość zawdzięczamy gminom
i przedsiębiorstwom odprowadzającym podatki. Udaje się też pozyskiwać środki z Unii
Europejskiej. „Ponad 50% budżetu będzie przeznaczone na inwestycje” – będą to środki
przeznaczone na całą Wielkopolskę. Wspomniał o dotacjach związanych z transportem
(tworzenie i utrzymanie dróg, poprawę dostępu do kolei), służbą zdrowia (inwestycja
w Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, zapewnienie funkcjonowania elektronicznej
dokumentacji medycznej, profilaktykę onkologiczną – przygotowanie Centrum Onkologii
w Pile), kulturą (filharmonia, teatry, ośrodki kultury), oświatą (doskonalenie zawodowe
nauczycieli). W ramach programów samorządowych wyszczególnił:
- projekt „Szatnia na medal” (środki na remonty w ośrodkach sportu i rekreacji),
- konkurs obejmujący dofinansowanie infrastruktury sportowej i turystycznej: bieżnie,
skocznie, rzutnie, przystanie (np. przy jeziorach),
- wspieranie działania klubów sportowych,
- konkurs na udział w targach inwestycyjnych w Dubaju (skierowany przede wszystkim
do przedsiębiorców).
Złożył też życzenia rozwoju dla gminy i przedsiębiorców w zakresie gospodarki, ochrony
środowiska, atrakcji turystycznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży podziękowała Członkowi Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Jackowi Bogusławskiemu za wystąpienie, po czym
przypomniała, że obrady Rady Miejskiej są nagrywane i transmitowane przez sieć Internet.
Nagrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Chodzieży. Poinformowała o wyznaczeniu przez Burmistrza Miasta Chodzieży Inspektora
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
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Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała
o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 27 grudnia 2018r. Radni nie wnieśli uwag
do protokołu.

Ad 4. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie od IV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, która odbyła się w dniu
27 grudnia 2018r., do bieżącej sesji. Zaczął od podkreślenia znaczenia „wydarzeń
z Gdańska”, związanych ze śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, które
zwróciły uwagę na powszechną w społeczeństwie „mową nienawiści”, „mową pogardy”,
brakiem tolerancji dla poglądów innych ludzi. Wspomniał spotkanie mieszkańców Chodzieży
pod pomnikiem przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego w dniu 15 stycznia 2019r.: ,,Światło
przeciwko nienawiści i przemocy". Docenił dotychczasową współpracę z Prezydentem Miasta
Gdańska Pawłem Adamowiczem m.in. w ramach działalności Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski.
Na prośbę Burmistrza Miasta Chodzieży minutą ciszy uczestnicy V sesji Rady Miejskiej
w Chodzieży uczcili pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wróciwszy do sprawozdania ze swojej działalności Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz
odniósł się do słów Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego,
wspominając o potrzebach interwencji i inwestycji w rejonie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Następnie powiedział o ul. Nowej w Chodzieży – rozpoczęto tam kolejny etap prac.
W dalszym ciągu organizowane są także wydarzenia związane z obchodami 100. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chodzież otrzymała najwyższe dofinansowanie
ze strony Wojewody – na przebudowę Kwatery Powstańczej na cmentarzu. Warte
podkreślenia są również środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowanie
dotyczy m.in. przebudowy zejścia nad Jezioro Strzeleckie oraz stanic Klubów Żeglarskich
OPTY i LOK, jak i zakupu nowych koszy na odpady, które znajdą się na terenie miasta.
Jednocześnie Gmina Miejska w Chodzieży wykorzystała część środków z budżetu m.in. na
dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odniósł się też do kwestii zmian w zakresie gospodarki
odpadami. Wspomniał o licznych spotkaniach i rozmowach przeprowadzonych w tej sprawie.
Zapowiedział, że temat gospodarki odpadami będzie ponownie poruszany w najbliższym
czasie („co miesiąc”), z uwagi na przewidywane kolejne zmiany ze strony rządu.
Poinformował następnie zebranych o wyroku sądu, który wyraźnie określa, że za problem
smogu i wysokiej emisji CO2 odpowiedzialny jest rząd a nie samorządy. Realizowanie
programów w tym zakresie jest zatem zależne od podstawy prawnej i środków ustalanych
przez rząd.
(Sprawozdanie Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radni nie zgłosili pytań i uwag.
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Ad 5. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała
o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
a) Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska w dniu 2 stycznia 2019r. złożyła interpelację
w sprawie zanieczyszczania powietrza dymem z kominów domów w okolicy Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chodzieży.
Burmistrz Miasta Chodzieży w dniu 14 stycznia 2019r. udzielił odpowiedzi w przedmiotowej
sprawie informując, że w wyniku wizji lokalnej oraz rozmów z mieszkańcami nie
stwierdzono uciążliwości opisanego zjawiska. Ze względu na brak innej możliwości
egzekwowania przepisów związanych z potencjalnym spalaniem odpadów sprawa zostanie
zgłoszona na Policję.
b) Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska w dniu 2 stycznia 2019r. złożyła interpelację
opisującą organizację ruchu drogowego na terenie okręgu wyborczego, który reprezentuje.
Sugeruje zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie progów zwalniających.
Burmistrz Miasta Chodzieży w odpowiedzi z dnia 11 stycznia 2019r. poinformował,
że dotychczasowe próby wprowadzenia progów zwalniających w innych rejonach miasta
opiniowane były zarówno przez mieszkańców, jak i Komisję Opiniującą Zmiany Organizacji
Ruchu działającej przy Staroście Chodzieskim, oraz Miejski Zakład Komunikacji. Ponadto
ingerencja w organizację ruchu na terenie przedmiotowych dróg jest „praktycznie
niemożliwa” ze względu na trwałość projektu przebudowy ul. Podgórnej i Ludwika
Waryńskiego.
c) Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska w dniu 2 stycznia 2019r. złożyła interpelację
dotyczącą parkingu znajdującego się w rejonach ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
Księdza Doktora Tomasza Malepszego oraz Kościelnej. Na parkingu wyznaczono miejsca dla
osób z niepełnosprawnościami, jednak utrudnione jest wydostanie się z niego zarówno dla
wózków inwalidzkich, jak i dziecięcych, z uwagi na brak odpowiedniego podjazdu. Radna
M. Jeśko-Doręgowska zasugerowała uwzględnienie budowy wspomnianego podjazdu
w ramach trwających prac związanych z przebudową ulic.
Burmistrz Miasta Chodzieży pismem z dnia 11 stycznia 2019r. poinformował, że
w najbliższym czasie wykonany zostanie bezpieczny i bezkolizyjny podjazd dla osób
niepełnosprawnych od strony ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
d) Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska w dniu 2 stycznia 2019r. złożyła interpelację,
w której zgłosiła potrzebę rozpowszechnienia wśród mieszkańców informacji dotyczących
policjantów dzielnicowym pracujących na terenie miasta – np. poprzez ulotki informacyjne
lub publikację odpowiednich danych w prasie. Powszechność informacji w tym zakresie
wpłynęłaby korzystnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Burmistrz Miasta Chodzieży w odpowiedzi z dnia 16 stycznia 2019r. powiadomił
o przeprowadzeniu rozmowy z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży,
na podstawie której zaplanowano publikację wyczerpujących informacji o dzielnicowych
4

i aplikacji Moja Komenda – w prasie, bezpłatnym informatorze Nasza Chodzież oraz na
stronie internetowej chodziez.pl .
e) Radny Piotr Przybyłowski sformułował zapytanie do Burmistrza Miasta Chodzieży, które
wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chodzieży w dniu 8 stycznia 2019r. Radny prosił
o przygotowanie informacji w zakresie: nieterminowego wywozu śmieci z terenu miasta,
skarg i zgłoszeń w tej sprawie, ewentualnych kar nałożonych na formę wywożącą śmieci
z tytułu nieterminowej realizacji umowy, liczby zgłoszeń o niesegregowaniu odpadów przez
mieszkańców Chodzieży.
Burmistrz Miasta Chodzieży w odpowiedzi z dnia 16 stycznia 2019r. poinformował, że
zgłoszenia mieszkańców o nieterminowym wywozie odpadów wpływają do Urzędu mailowo
i telefonicznie, jednak nie jest prowadzony rejestr, który pozwoliłby dokładnie określić ich
liczbę. Firma wywożąca odpady została obciążona karą w wysokości 800 zł w związku
z nieterminowym wywozem odpadów. Otrzymano do tej pory jedno zgłoszenie o braku
segregacji przez mieszkańców miasta, którzy zostali pouczeni o konsekwencjach takiego
postępowania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przypomniała, że interpelacje
i zapytania radnych, wraz z odpowiedziami, umieszczone są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
Tym samym zrealizowano również pkt 6 porządku obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwał:
a) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Monika Łukomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka 29. Znajduje się tam
budynek mieszkalny, obecnie wykwaterowany z mieszkańców. Budynek jest w złym stanie
technicznym, a jego odbudowa lub remont wiązałyby się z wysokimi kosztami, dlatego
należy podjąć decyzję o przeznaczeniu go do rozbiórki lub sprzedaży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
ww. projektem uchwały. Poinformowała, że podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej
w Chodzieży w dniu 28 stycznia 2019r. dwie komisje stałe wypracowały opinie
w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży Michał Kozioł
poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata
Jeśko- Doręgowska poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję
Dyskusja została zamknięta.
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Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
13 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Monika Łukomska przedstawiła projekt II (który sporządzono w wyniku ustaleń
z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 28 stycznia 2019r.) uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości,
położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży. Grunty
ujęte w projekcie wydzierżawiane są na cele rolnicze, jako grunty pod garażami, na cele
handlowe, parkingowe i manewrowe. Pojawia się także nieruchomość przeznaczona pod
schronisko dla zwierząt i nieruchomość wydzierżawiona pod pojemniki na odzież używaną.
Przedłużenie umów dzierżawy jest zasadne z uwagi na korzystny wpływ dotychczasowego
użytkowania wymienionych terenów na utrzymanie dobrej kondycji gruntów rolnych oraz
porządku na nieruchomościach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski zapytał, jaki jest okres
wypowiedzenia przedmiotowych umów dzierżawy, w związku z zawieraniem ich na czas
określony (3 lata).
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami M. Łukomska poinformowała
o możliwości rozwiązania umowy, w określonych sytuacjach, z miesięcznym terminem
wypowiedzenia.
Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski zapytał o sposób postępowania w przypadku, gdy
prace w ramach remontu ulic nie spełniają wymogów konserwatora – czy nie ma możliwości
wypowiedzenia umowy w takiej sytuacji?
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami M. Łukomska odpowiedziała,
że Gmina dzierżawi grunty. W przypadku, gdy dla danego gruntu wymagana byłaby zgoda
konserwatora zabytków, dzierżawca musiałby uzyskać odpowiednią opinię. Jednak
w większości planów obowiązujących na terenie miasta nie ma szczegółowych zapisów
dotyczących np. materiałów, z jakich wykonane mają być obiekty, aby mogły znajdować się
na dzierżawionych gruntach. Nie ma zatem możliwości poparcia planem zastrzeżeń
dotyczących estetyki wspomnianych obiektów.
Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski wspomniał o nieestetycznych garażach „blaszakach” – widocznych na remontowanych ulicach. Przedmiotowe obiekty powinny
znajdować się „na uboczu”, a tymczasem znajdują się w bardzo widocznych miejscach. Czy
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w takich przypadkach nie można w żaden sposób interweniować, a umowa dzierżawy będzie
trwała aż do wygaśnięcia?
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami M. Łukomska zwróciła uwagę, że
postawienie obiektu typu „blaszak” wymaga uzyskania odpowiedniej decyzji ze Starostwa
Powiatowego, w ramach której akceptowana jest m.in. lokalizacja obiektu względem
sąsiednich budynków. Wymaganie to spełnili dzierżawcy przedmiotowych gruntów.
Brak kolejnych zgłoszeń. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik zamknęła
dyskusję nad ww. projektem uchwały.
Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Radna Iwona Kostrzewa-Lewińska zgłosiła wniosek formalny w sprawie reasumpcji
głosowania z uwagi na pomyłkę przy wyborze przycisku do głosowania na terminalu. Radni
nie zgłosili sprzeciwu, wobec czego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik
zarządziła powtórzenie głosowania nad przyjęciem proponowanej uchwały: 12 głosów za,
0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz wyników głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

c) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży Zbigniew
Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego
mieszkańca.
Podjęcie proponowanej uchwały uzasadnił Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr
Witkowski, przedstawiając stosowne informacje w formie prezentacji multimedialnej.
Informacje obejmowały:
- liczbę mieszkańców, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów (93% spośród 15 814
deklaracji),
- dotychczasowe opłaty za gospodarowanie odpadami (10,90 zł na mieszkańca za odpady
segregowane i 15,00 zł na mieszkańca za odpady niesegregowane),
- średnią ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców w latach 2014-2018 (ok. 5,5
tysiąca ton, z czego 60-70% to odpady niesegregowane),
- tendencję wzrostową w zakresie ilości odpadów wielkogabarytowych w latach 2014-2018,
- przewyższenie kwoty wpływów z wywozu odpadów przez koszt gospodarowania odpadami
od roku 2016 – podczas gdy zgodnie z aktualnym stanem prawnym gmina nie powinna
dopłacać do gospodarowania odpadami (przy zachowaniu dotychczasowej wysokości opłat
konieczne byłoby przeznaczenie na ten cel w 2019 roku prawie 2 mln zł),
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- elementy składowe proponowanej na terenie całego kraju nowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami w wysokości 22 zł na mieszkańca za miesiąc (nowe wymagania
i standardy wdrożone w 2018r., dotyczące m.in. czasu składowania odpadów na wysypisku,
eliminacja dotychczasowych nieprawidłowości, zaniżenie cen w 2018r., związane
z wyborami samorządowymi),
- wzrost od 2017 r.: cen paliwa, płacy minimalnej, opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmiany w cenniku MSOK Kopaszyn, dotyczące przede wszystkim odpadów segregowanych
(1 zł netto za tonę w 2018r. i 40-60 zł netto za tonę w 2019r.),
- znaczny wzrost cen uzyskanych w przetargu – do 29 900% w stosunku do cen w 2018r.,
- symulację kosztów w 2019 roku, w przypadku zwiększenia opłat za wywóz odpadów do
proponowanej kwoty 22 zł na mieszkańca za miesiąc za odpady segregowane oraz 35 zł na
mieszkańca za miesiąc za odpady niesegregowane, zgodnie z którą różnica między kosztami
gospodarowania odpadami a wpływami z opłat mieszkańców zostanie zmniejszona do 200
tys. zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski, który
zacytował informację z Polskiej Agencji Prasowej, w której Minister Środowiska Henryk
Kowalczyk opisał prace nad nowelą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
jako zaawansowane, oraz zapowiedział, że propozycje nowych przepisów będą konsultowane
z samorządami. Wiceprzewodniczący Rady P. Przybyłowski zwrócił się do Burmistrza
Miasta Chodzieży z pytaniem, czy przytoczona informacja „ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości”. Opisał też sytuację pozostawiania odpadów przez właścicieli lokalnych
firm przy ogólnodostępnych pojemnikach. Czy miały miejsce rozmowy z rządem, w których
poruszona została ta kwestia?
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odniósł się do przytoczonych słów Ministra, mówiąc,
że wejścia w życie wspomnianej ustawy oczekiwano już w zeszłym roku – część samorządów
przygotowana była na zmianę przepisów, ponosząc koszty w tym celu. Trudno w tej sytuacji
mówić o zaawansowanym etapie prac nad ustawą. Potwierdził jednak prowadzenie prac nad
ustawą, w ramach których uwzględniono postulaty samorządów, które były zgłaszane do
poprzednich projektów. Nawiązując do drugiego pytania Wiceprzewodniczącego Rady
P. Przybyłowskiego Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz zauważył, że „podrzucanie śmieci”
nie jest zabronione obowiązującymi obecnie przepisami. To zagadnienie zostało również
poruszone we wspomnianych postulatach. Nie ma obecnie narzędzi, aby kontrolować
odpowiednią procedurę wywozu odpadów przez przedsiębiorców. Tylko odpowiednia
podstawa prawna da samorządom możliwość korygowania nieprawidłowości związanych
z postępowaniem mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami. Gospodarka odpadami
w Chodzieży w 2019r. oparta będzie na obowiązujących przepisach oraz nowych
okolicznościach ekonomicznych, które opisał wcześniej Zastępca Burmistrza Miasta
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Chodzieży Piotr Witkowski. To właśnie czynniki zewnętrzne prawdopodobnie spowodują
kolejny wzrost cen w przedmiotowym zakresie już w roku 2020.
O głos poprosił radny Ryszard Poznański, który przedstawił swoją perspektywę –
przedsiębiorcy i mieszkańca domu jednorodzinnego. Stwierdził, że nie zauważa, aby duże
firmy przewozowe miały monopol na wywóz odpadów – mniejsze firmy obsługujące
przedsiębiorców działają sprawnie. Porównał następnie sytuację związaną ze sprzątaniem
miejsc, w których przechowywane są odpady przed ich odbiorem przez odpowiednią firmę –
właściciele domów jednorodzinnych muszą sprzątać sami, podczas gdy boksy należące do
bloków są czyszczone przez „miasto”. Za porządek powinien odpowiadać właściciel terenu.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady P. Przybyłowski. Zapowiedział poparcie swojej
wypowiedzi, dotyczącej pozostawiania przez przedsiębiorców śmieci przy boksach
należących do spółdzielni mieszkaniowej, odpowiednimi fotografiami.
Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska dodała, że w styczniu odbyły się dwa dodatkowe
posiedzenia wspólne Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych, z udziałem zaproszonych gości, na których przeprowadzono dyskusje
w przedmiotowej sprawie, w tym dotyczące metod dalszego edukowania mieszkańców
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które należy wdrażać z uwagi na
kolejne przewidywane zmiany.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik podkreśliła, że tematy związane
z gospodarowaniem odpadami były szeroko omawiane na ww. posiedzeniach, a wśród
zaproszonych gości byli także prezesi spółdzielni mieszkaniowych.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poprosiła przewodniczących komisji
stałych o przestawienie opinii wypracowanych podczas posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży Michał Kozioł
poinformował o pozytywnej opinii Komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży Małgorzata Jeśko-Doręgowska powiedziała, że Komisja zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Dyskusję zamknięto, po czym przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej
uchwały: 12 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz wyników głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

d) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży Z. Bielecki
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady
Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
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nieruchomości orz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz Uchwały Nr XXXII/253/2017 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Zmiana dotyczy zapisu o stawce opłaty, w związku ze zmianą jej wysokości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży M. Jeśko-Doręgowska poinformowała, że Komisja zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz wyników głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

e)Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ewa Siodła przedstawiła projekt II
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok. Zgłosiła konieczność wprowadzenia poprawki do planu
pracy i kontroli, stanowiącego załącznik do przedstawionego projektu: należy wykreślić
słowo „mienia” z części planu obejmującej działania Komisji w czerwcu 2019r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały. Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Poprzez podniesienie ręki 14 radnych głosowało za wprowadzeniem proponowanej poprawki,
0 głosowało przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Chodzieżyz dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz wyników głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

f) Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży
Agnieszka Kowalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
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24 października 2018r. na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży i niewykonanie
przez Burmistrza Miasta Chodzieży wyroku II SA/PO 1253/17 Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 28 marca 2018r. Omówiła poprawki, które należy uwzględnić
podczas głosowania nad przyjęciem proponowanej uchwały:
- zmiana w akapicie 3. z „Urzędu Miejskiego w Chodzieży” na „Rady Miejskiej
w Chodzieży”,
- zmiana zapisu dotyczącego sieci gazowej z „0250” na „∅250”,

- zmiana w dacie udzielenia odpowiedzi przez Burmistrza Miasta Chodzieży z „11 stycznia
2018r.” na „11 stycznia 2019r.”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały. Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Poprzez podniesienie ręki radni głosowali w sprawie przyjęcia wymienionych poprawek:
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie – skarga została uznana za
niezasadną.
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2019r. oraz
imienny wykaz wyników głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 8. Na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży E. Siodła przedstawiła sprawozdanie
z pracy Komisji w okresie od początku bieżącej kadencji do końca 2018r. Sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Chodzieży w okresie od początku bieżącej kadencji do końca 2018r. przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Kowalska. Sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik zwróciła także uwagę
na podsumowanie działalności Przewodniczącej w okresie międzysesyjnym, załączanym
do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Chodzieży.
Wspomniała o regulaminie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży,
w związku z którym podjęto uchwałę Nr II/15/2018 w dniu 29 listopada 2018r. 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
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Miejskiej w Chodzieży. Sprawa nie została sfinalizowana i należy spodziewać się ponownego
poruszenia tego tematu.
O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski, który powiadomił
radnych o potrzebie zwołania posiedzenia Klubu Radnych po zakończeniu sesji.
Głos zabrał radny Wojciech Redziak, aby podziękować obecnemu na sali prezesowi
Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chodzieży za szybką reakcję na zgłoszenia
mieszkańców w sprawie ogrzewania budynku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przypomniała, że kolejna
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodzieży odbędzie się w dniu 25 lutego 2019r. – zgodnie
z harmonogramem pracy Rady Miejskiej w Chodzieży.

Ad 9. 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.

Obrady prowadziła
Protokołowała:

/Natalia Wierzbicka/

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/Mirosława Kutnik/

Protokołowała:
/Alicja Krupa/
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