Protokół Nr XIII/2019
XIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 23 września 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała zgromadzonych gości oraz stwierdziła
obecność 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne
uchwały.
Podczas posiedzenia nieobecni byli radni: Krzysztof Nowak, Eugeniusz Pleśnierski. Radny
Ryszard Poznański przybył na posiedzenie o godzinie 1410.
W celu ustalenia porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik
poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta Chodzieży o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
2) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała następnie o włączeniu do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Chodzieży.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży Agnieszka
Kowalska zgłosiła dodatkowe projekty uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działanie organu wykonawczego,
2) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 września 2019r. na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży.
Brak innych zgłoszeń.
Przeprowadzono głosowanie nad uwzględnieniem proponowanych zmian: 12 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 4 lipca 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
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5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego i Bocznej,
b) w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na dofinansowanie
rozbudowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży,
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2019-2028,
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska w Chodzieży,
g) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży,
h) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Chodzieży,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działanie organu wykonawczego,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 września 2019r. na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży,
k) w sprawie ustalenia procedury głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023,
l) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o podpisaniu
protokołu XII sesji, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019r. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.

Ad 4. Głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, aby przedstawić sprawozdanie
z działalności od sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019r.
Rozpoczął od informacji o zakończeniu pracy pani Doroty Grewling na stanowisku
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. Podziękował za lata wspaniałej pracy na
rzecz Biblioteki i czytelnictwa. Podkreślił liczne wyróżnienia, wyrazy uznania i wsparcia, jakie
otrzymywała w tym czasie Biblioteka. Złożył Dyrektor D. Grewling życzenia oraz wyraził nadzieję
na jej dalsze zaangażowanie w podejmowane w Chodzieży inicjatywy.
Do podziękowań dołączyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik, podkreślając
wyrazy uznania radnych dla pracy Dyrektor D. Grewling na rzecz rozwoju Biblioteki oraz jej
znaczenia dla lokalnej społeczności.
Dyrektor MBP w Chodzieży D. Grewling podziękowała za współpracę, serdeczność oraz okazane
wsparcie w realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Wspomniała o zmianach, jakie zaszły
w Bibliotece od 1987 roku, zarówno w zakresie warunków lokalowych, jak i kadrowych.
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Wspomniała o tym, że Biblioteka jest doceniana przez chodzieską społeczność. Poprosiła również
o wsparcie w realizacji planu niezbędnej rozbudowy jednostki.
Następnie Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił treść sprawozdania
z działalności międzysesyjnej, szczególną uwagę poświęcając lokalnym skutkom decyzji
podejmowanych przez Rząd oraz znaczeniu świadomego oddawania głosów przez mieszkańców
w wyborach parlamentarnych wyznaczonych na dzień 13 października 2019r.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chodzieży stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Brak pytań i uwag.

Ad 5. Podjęcie uchwał:
a) Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Stefana
Żeromskiego i Bocznej. Zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia korekty w tytule
dokumentu poprzez prawidłowe zapisanie słowa „przystąpienie”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata JeśkoDoręgowska powiedziała, że Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie ww. projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Michał Kozioł poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję podczas posiedzenia w dniu 19 września
2019r.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

b) Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że w wyniku dyskusji podczas posiedzenia w dniu 19 września br. Komisja
rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów
za, 0 głos przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

c) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na dofinansowanie
rozbudowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Zgłosił autopoprawkę w celu
zmiany nazwy placówki na aktualnie obowiązującą, tj. Warsztat Terapii Zajęciowej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

d) Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20192028.
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 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. JeśkoDoręgowska. Poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
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Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

e) Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz Chodzieży przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

f) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży ds. organizacji edukacji Agnieszka
Kiedrowska-Pietruszka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad ww. projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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g) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży ds. organizacji edukacji A. KiedrowskaPietruszka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad ww. projektem
uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

h) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września
2019r. oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.
i) Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży
Agnieszka Kowalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
22 lipca 2019r. na działanie organu wykonawczego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad ww. projektem
uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września
2019r. oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.

j) Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Kowalska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 września 2019r. na działalność
Burmistrza Miasta Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września
2019r. oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.

k) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia procedury głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września
2019r. oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik odczytała treść Opinii
Zespołu o kandydatach na ławników na kadencję od 2020r. do 2023r., wypracowanej
podczas posiedzenia Zespołu w dniu 10 września 2019r., po czym zarządziła przystąpienie
do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023. Zaznaczyła, że
zgodnie z przyjętą procedurą głosowania wybranie na terminalu do głosowania opcji
„Wstrzymuję się od głosu” będzie jednoznaczne z oddaniem głosu nieważnego.
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Przeprowadzono głosowanie tajne w celu podjęcia przez radnych decyzji w sprawie
poszczególnych kandydatów, z następującymi wynikami:
1) Krystyna Jeske – 13 głosów za, 0 przeciw, co jest równoznaczne z wyborem na ławnika,
2) Anna Maria Kotewa – 12 głosów za, 1 przeciw, co jest równoznaczne z wyborem na
ławnika,
3) Grzegorz Połczyński – 12 głosów za, 1 przeciw, co jest równoznaczne z wyborem na
ławnika,
4) Aniela Wołoszyn – 9 głosów za, 4 przeciw, co jest równoznaczne z wyborem na ławnika.
Wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

l) Zgodnie z omówionym obowiązkiem Gminy Miejskiej w Chodzieży w kwestii wyboru
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 wybrano 4 ławników, co
oznacza, że wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali więcej głosów „za” niż „przeciw” (od
co najmniej połowy ustawowego składu Rady). W związku z powyższym Przewodnicząca
Rady Miejskiej M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2020-2023, uzupełniając jego treść o nazwiska wybranych osób.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 września
2019r. oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik zapoznała uczestników
posiedzenia z treścią nw. pism radnych Rady Miejskiej w Chodzieży, które wpłynęły do Urzędu
Miejskiego w Chodzieży w okresie międzysesyjnym:
1) interpelacja radnej Agnieszki Kowalskiej z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie projektu „Mobilny
Asystent Turystyczny” (wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 września
2019r.),
2) wniosek radnego Piotra Przybyłowskiego z dnia 2 września 2019r. w sprawie systematycznego
czyszczenia koryta Bolemki (wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 września
2019r.),
3) dwa wnioski radnego Wojciecha Redziaka z dnia 9 września 2019r. w sprawie remontu schodów
na ul. Górnej (wraz z odpowiedziami Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 września 2019r.),
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4) zapytanie radnej Ewy Siodły z dnia 16 września 2019r. w sprawie wymiany okien
w pomieszczeniach biurowych przy ul. Dworcowej 1 (wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta
Chodzieży z dnia 23 września 2019r.).

Tym samym zrealizowano pkt 7 porządku obrad.

Ad 8. Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski.
Odniósł się do wspomnianego wniosku z dnia 2 września 2019r., dziękując za skuteczną
interwencję. Zwrócił się do Burmistrza Miasta Chodzieży z pytaniem o możliwość uniknięcia
ponownego dopuszczenia przez Wody Polskie do opisanej we wniosku sytuacji.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że nie jest w posiadaniu informacji o działaniu
jednostki Wód Polskich, które umożliwiłyby udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski poinformował
zebranych o Spacerze Fotograficznym, którego kolejna edycja odbyła się w dniu 21 września
2019r. Podziękował współorganizatorom oraz uczestnikom spotkania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła sprawozdanie z pracy
w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Poinformowała także o pracach związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Chodzieży, której pierwsza, uroczysta sesja ma odbyć się w dniu 17 października 2019r.
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. 1540.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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