Protokół Nr X/2019
X sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 maja 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

X sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Stwierdziła obecność 14 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Podczas posiedzenia nieobecna była radna Iwona Kostrzewa-Lewińska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przywitała zgromadzonych gości
oraz przypomniała, że obrady Rady Miejskiej są nagrywane i transmitowane przez sieć Internet.
Poinformowała o wyznaczeniu przez Burmistrza Miasta Chodzieży Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu ustalenia porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik
poprosiła o zgłoszenie ewentualnych uwag do proponowanego planu posiedzenia. Poinformowała
o wniosku Burmistrza Miasta Chodzieży o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały: w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zaproponowała dodanie projektu w ramach punktu 5. Brak innych zgłoszeń. Przeprowadzono
głosowanie nad uwzględnieniem proponowanej zmiany: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosu (imienny wykaz oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Tym
samym przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2019r. i sesji uroczystej
odbytej w dniu 10 maja 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości
stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Ogrodowej
2 w Chodzieży,
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie
ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły,
d) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2019 – 2022”,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2019-2028,
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok,
g) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
h) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
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8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o podpisaniu
protokołu VIII sesji, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2019r., oraz protokołu IX uroczystej sesji
z dnia 10 maja 2019r. Radni nie wnieśli uwag do protokołów. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chodzieży M. Kutnik podziękowała osobom, które brały udział w przygotowaniu oraz
przeprowadzeniu uroczystej sesji.

Ad 4. Głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, aby przedstawić sprawozdanie
z działalności od sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2019r.
Zauważył, że X sesja Rady Miejskiej odbywa się w Dniu Samorządu Terytorialnego. Złożył z tej
okazji życzenia radnym oraz pracownikom chodzieskiego samorządu.
Następnie skomentował wynik przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019r. wyborów do Parlamentu
Europejskiego, wspominając o sukcesie, jakim była wysoka frekwencja.
Poinformował także o pracach związanych z rewitalizacją. Przygotowywany jest przetarg, którego
wyników można się spodziewać na przełomie lipca i sierpnia, a możliwy termin rozpoczęcia prac
to początek 2020 roku. Dodał, że inwestycja będzie składała się z czterech etapów. Obecnie trwają
prace związane z budową kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej oraz prace w obszarze
ul. Stefana Żeromskiego.
Powiedział także o „powrocie” Drzewa Kobiet w Parku Księdza Doktora Janusza Ostrowskiego –
poprzednie zostało zniszczone w akcie wandalizmu.
Przedstawił inicjatywę Urzędu Miejskiego w Chodzieży pn. „Kawa Wolności”, będącą formą
uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów z 1989 roku. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano
na dzień 1 czerwca 2019r.
Odniósł się także do sukcesu filmu „Powstanie Wielkopolskie. Bitwa o Chodzież”, który zajął II
miejsce w XVI edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To nas dotyczy” 2019.
Następnie opisał przyjęte rozwiązania w ramach zmiany organizacji ruchu związanej
z rozpoczęciem remontu wiaduktów w ciągu ulic Jana Kochanowskiego oraz Mostowej. W miarę
możliwości przygotowano do zwiększonego natężenia ruchu wszystkie dostępne drogi prowadzące
z obszaru za wiaduktem przy ul. Jana Kochanowskiego w stronę centrum Miasta. Stan przejazdów
będzie na bieżąco monitorowany. Prowadzone są także rozmowy z Zarządem Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży celem ustalenia najbardziej korzystnych w obecnej sytuacji
tras kursowania autobusów.
Poinformował o podpisaniu umowy na projekt pn. „Mobilny Asystent Turystyczny”, związany
z wprowadzeniem aplikacji na urządzenia mobilne, która służyć będzie jako przewodnik
turystyczny.
Wspomniał o delegacjach służbowych:
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- w Nottuln odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia współpracy Gminy Nottuln z jej francuskim
partnerem,
- w Lemgo miało miejsce ostatnie spotkanie stowarzyszenia byłych mieszkańców Chodzieży.
Omówił zmianę w budżecie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2019, związaną z przekazaniem
środków na kolejny etap modernizacji bloków przy ul. Tadeusza Siejaka. Dodał, że prace
są doceniane przez mieszkańców, a w szczególności dzieci, które z własnej inicjatywy wysprzątały
i odnowiły znajdujący się tam plac zabaw.
W związku z rozpoczęciem „sezonu” imprez miejskich Burmistrz Miasta J. Gursz podziękował
jednostkom i stowarzyszeniom organizującym wydarzenia, będące formą atrakcyjnego spędzenia
czasu dla mieszkańców.
Następnie skomentował sytuację w chodzieskiej oświacie w świetle raportu Najwyższej Izby
Kontroli, wskazującego wiele uchybień związanych z reformą systemu oświaty.
Powiedział o najnowszych informacjach w sprawie zapowiadanego wzrostu cen energii. Zgodnie
z oświadczeniem Ministra przyznano, że rozporządzenie w tej sprawie nie będzie obowiązywało od
dnia 1 kwietnia. Nie podjęto także decyzji w sprawie zwrotów kosztów związanych ze skutkami
wzrostu cen energii.
Następnie Burmistrz Miasta J. Gursz poinformował o konsultacjach z mieszkańcami, w wyniku
których zrezygnowano z propozycji utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na ul. Nowej.
Powiedział o sukcesie Chodzieskiego Domu Kultury w zakresie pozyskania środków zewnętrznych,
które wesprą działania jednostki.
Następnie podziękował osobom, które wzięły udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Chodzieży, podsumowującej obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, oraz
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski zapytał, co było
przyczyną zakończenia współpracy, wspomnianej w związku z jednym z wyjazdów służbowych
do Niemiec. Odniósł się też do kwestii środków w budżecie na energię elektryczną, w związku
ze wzrostem jej cen – czy zakłada się czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego?
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz wyjaśnił, że do zakończenia działania i współpracy
ze stowarzyszeniem byłych mieszkańców Chodzieży przyczyniły się wiek i kondycja jego
członków, utrudniające organizowanie kolejnych spotkań. Zakończenie współpracy w tej formie nie
oznacza jednak zerwania kontaktu. Następnie powiedział, że nie rozważano dotychczas możliwości
ograniczenia oświetlenia ulicznego, jednak nie wyklucza się takiego rozwiązania. Istotne jest, aby
mieszkańcy byli świadomi skali kosztów ponoszonych przez Gminę w związku ze wzrostem cen
energii. Podwyżka znacząco zwiększa koszty ponoszone przez samorządy, ale również przez
przedsiębiorców, co w niektórych przypadkach może prowadzić do redukcji liczby zatrudnianych
przez nich osób.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski poprosił o przedstawienie informacji
o aktualnej sytuacji w Spółce Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz powiedział, że rozmowa o „kondycji” spółki dotyczyła
wspomnianych zwolnień pracowników. Zarząd nie zgłaszał dotąd informacji o innych problemach
zakładu ani ich skali. Informację o sytuacji i zamiarach względem Spółki można znaleźć
w oświadczeniu jej właściciela. Gmina Miejska w Chodzieży poczyniła inwestycje korzystne dla
Spółki w zakresie mobilności miejskiej (m.in. przygotowanie przystanku autobusowego przy
zakładzie, oświetlonego chodnika) oraz wykorzystała symbol chodzieskiej porcelany w projektach
związanych z rewitalizacją Miasta Chodzieży.
Radna Ewa Siodła zabrała głos w sprawie zmiany organizacji ruchu związanej z remontem
wiaduktów. Zapytała, czy koszty w tym zakresie ponosi PKP S.A., czy Gmina Miejska
w Chodzieży.
Burmistrz Miasta Chodzieży wyjaśnił, że organizacja ruchu w obszarze objętym pracami oraz
pokrycie kosztów w tym zakresie leży po stronie inwestora. Jednocześnie, w związku z brakiem
wystarczających konsultacji w tej sprawie, Gmina Miejska w Chodzieży podjęła dodatkowe
działania, mające ułatwić mieszkańcom poruszanie się dostępnymi przejazdami.
Radna Ewa Siodła poinformowała Burmistrza Miasta Chodzieży o uwagach mieszkańców
w związku z wyłączeniem komunikacji miejskiej na terenie objętym zmianą organizacji ruchu poprosiła o rozważenie możliwości przywrócenia kursowania autobusów. Dodała, że brakuje
oznaczenia przejazdu prowadzącego do centrum od ulicy Leśnej przez drogę przy Chodzieskim
Domu Kultury. Przy ChDK, z uwagi na zaparkowane tam samochody, przejazd jest
niewystarczająco szeroki.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że ograniczone są możliwości ingerowania w
przedmiotowy przejazd. Korzystanie z dostępnych tras wymaga również uważności
i wyrozumiałości kierowców. Brak oznakowania w miejscu zjazdu z ulicy Leśnej związany jest
z kwestiami formalnymi, które leżą po stronie PKP S.A.
Rada Ewa Siodła zwróciła uwagę na możliwość wystąpienia Gminy o umieszczenie znaku zakazu
parkowania przy ChDK.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz zauważył, że przy ChDK już istnieje oznakowanie
wskazujące na brak możliwości parkowania. W sprawie możliwości częściowego przywrócenia
kursów autobusów prowadzone będą konsultacje z Miejskim Zakładem Komunikacji.
Brak kolejnych zgłoszeń.

Ad 5. Podjęcie uchwał:
a) Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt II (uwzględniający uwagi, które
pojawiły się podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019r.) uchwały
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Anita Jasińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność
Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Ogrodowej 2 w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży Michał Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
Małgorzata Jeśko-Doręgowska poinformowała, że w wyniku dyskusji podczas posiedzenia w dniu
23 maja 2019r. Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

c) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Anita Jasińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej
i Władysława Jagiełły.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
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Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni poprzez głosowanie zatwierdzili treść Załącznika Nr 2 do przedmiotowego projektu „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły”: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia treści Załącznika Nr 3 do projektu uchwały „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania”: 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Załącznik Nr 3 zatwierdzono z uwzględnieniem poprawki w zakresie błędu pisarskiego w słowie
„Finansowanie” w §2 Załącznika.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała także o wprowadzeniu poprawki
w uzasadnieniu do projektu uchwały – nazwa „Urząd Miasta” zostanie zastąpiona prawidłową
nazwą Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienne
wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

d) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Anita Jasińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu
opieki nad zabytkami dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019 – 2022”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały. Wskazała zgłoszoną poprawkę, wynikającą z dyskusji
podczas posiedzenia komisji Rady w dniu 23 maja 2019r. - w pozycji nr 51 na str. 17 Załącznika do
projektu nastąpi zmiana fragmentu „DOM Nr 2-4” na „DOM Nr 4-4a”.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży M. Jeśko-Doręgowska. Poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez
Komisję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały z uwzględnieniem
wymienionej poprawki: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
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Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

e) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20192028.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
M. Jeśko-Doręgowska poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję ww. projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

f) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok. Zgłosił także
autopoprawki do omówionej treści – pismo w tej sprawie załączono do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży
M. Jeśko-Doręgowska poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionego projektu przez Komisję.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski. Podkreślił
pozytywny powód jednej z wymienionych zmian w budżecie, jakim jest pozyskanie środków
zewnętrznych przez Chodzieski Dom Kultury.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie zaakceptowania zgłoszonych
autopoprawek: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienne
wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

g) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt II uchwały
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
h) Reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Iwona Górska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego. Zwróciła uwagę na konieczność poprawki w numeracji
zastosowanej w Załączniku do projektu – cyfrę 5 należy zastąpić cyfrą 4.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad ww.
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały z uwzględnieniem
zgłoszonej poprawki: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o zapytaniu
z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie możliwości zgłaszania awarii/uszkodzeń na stronie
internetowej www.chodziez.pl. Autorem zapytania jest radny Piotr Przybyłowski.

Ad 7. W dniu 10 maja 2019r. Burmistrz Miasta Chodzieży udzielił odpowiedzi na ww.
zapytanie. Zapewnienie możliwości zgłaszania awarii zostanie uwzględnione podczas
przygotowywania nowej strony internetowej w 2019 roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chodzieży M. Kutnik przypomniała, że zapytania i interpelacje wraz z odpowiedziami
są publikowane i dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
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Ad 8. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła sprawozdanie
z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie odczytała pismo Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka
Bogusławskiego, w którym autor odnosi się do obchodów Dnia Samorządowca. Pismo załączono
do niniejszego protokołu.
Brak kolejnych zgłoszeń.

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. 1525.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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